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Opnieuw & Co trakteert
Gisteren om 03:00 door pvdy

KONTICH - Vier jaar geleden opende Opnieuw & Co een filiaal in de Prins Boudewijnlaan 1 in Kontich. “De cijfers bewijzen dat deze

winkel een succes is”, zegt directeur Koen Goemans. “Op 7 april trakteren we al onze klanten om hen te bedanken.”
Opnieuw & Co Kontich ontving het afgelopen jaar 61.090 klanten die herbruikbare goederen een tweede huis gaven. “De winkel werd de afgelopen jaren zelfs
zo populair dat we in november moesten uitbreiden”, vertelt Koen Goemans. “Daardoor werd de winkel dubbel zo groot.”
In Kontich gaat de voorkeur uit naar textiel. “Maar dat wil niet zeggen dat dit het enige is waar onze klanten voor komen. Het aanbod in onze winkels is groot.
Van fietsen, boeken, kleding, speelgoed, huisraad en meubelen tot elektro waar we een jaar garantie op geven.”
Toen de winkel in Kontich vier jaar geleden de deuren opende, stonden er twaalf medewerkers klaar om de klanten verder te helpen. “Ondertussen staan er 24
medewerkers paraat om iedere dag de winkelbeleving compleet te maken”, stelt een tevreden directeur. “Op 7 april staan we niet alleen klaar om de klanten te
helpen, maar ook om iedereen te bedanken. We trakteren dan alle bezoekers op een glaasje cava of fruitsap en lekkere wafels. Daarnaast krijgt iedere klant die
dag 10% korting op alle goederen.”
De winkel is open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18u.
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Deze Gelekte Truc Maakt Energieleveranciers Woedend!

Te koop! Een luxe appartement op een top ligging in Oostduinkerke.
Vanaf €399.500

Gelekte Energietruc

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/aDsQyb7FJCO/site/bit3yx58/ad/1113543?
turl=http%3A%2F%2Ftrack.netofclicks.nl%2F38d65b6d-0f45-4b01-b6259642c674c06b)

Ontdek hem nu bij je MINI concessie.
De nieuwe MINI.

Lancering: Villa Concha

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/aDsQyb7FJCO_1/site/bit3yx58/ad/1098477?
turl=http%3A%2F%2Funbouncepages.com%2Fvillaconchaligatus%2F)

Een uitvaartverzekering iets voor u? Ongetwijfeld! Een
Uitvaartzorgplan helpt.

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/aDsQyb7FJCO_2/site/bit3yx58/ad/1104464? Vraag een brochure
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN4472.265111.LIGATUS.COM%2FB20827192.216370911%3Bdc_trk_aid%3D415212743%3Bdc_trk_cid%3D
(https://hello.lqm.io/bid_click_track/aDsQyb7FJCO_3/site/bit3yx58/ad/1114150?

turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN3544.426844.LIGATUS.B

MEEST RECENT

AFDELINGSHOOFD FINANCIEEL BEHEER / DIENSTVERLENING
MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN
KELNER VOOR WEEKENDS EN VAKANTIES
Brasserie Het Kompas
EXPEDITIEBEDIENDE
Hays Response Gent
Couvreur au top
ACCENT
MAGAZIJNIER/HEFTRUCKCHAUFFEUR
AGO Jobs & HR
Business developer ICT diensten
ASAP TalentXperts Antwerpen
TECHNISCH BEDIENDE SPECIALIST HVAC PROJECTEN EN COMPONENTEN -VASTE JOB 6803294 / 314 C
Manpower
Technisch Adviseur (M/V)
Accent

Welke job zoek je?

