
BIJ AANKOOP 
VAN MIN. €50

BIJ AANKOOP 
VAN MIN. €100

BIJ AANKOOP 
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-25%* -15%* -20%* -25%*

GELDIG T.E.M.
31/05/2023
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* Bon geldig bij Brico Ronse tot en met 31/05/2023 
met de kaart. Korting niet cumuleerbaar met de Brico 
Discount-kaart of andere lopende promoties. In het 
geval van overlappende promoties voor eenzelfde 
artikel geniet je steeds van de voordeligste korting. Actie 
niet geldig op lopende bestellingen, de merken Baseline 
en Xceed, onze “Permanent Lage Prijs”-producten en 
“Massaverkopen’’. Actie niet geldig op de Cadeaupas, 
zonnepanelen, diensten en verhuur. Zie algemene 
voorwaarden in de winkel.
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GENIET VAN ONZE KORTINGEN !
 brico.ronse@brico.be          bezoek ons op: /Bricoronse          055 21 38 61          Ma t/m za: 8u-20u

César Snoecklaan 51
RONSE

DANKZIJ JE KAART DANKZIJ JE KAART DANKZIJ JE KAART DANKZIJ JE KAART

OP 1 ARTIKEL NAAR 
KEUZE BIJ AANKOOP  

VAN MIN. €10


