
Nieuwstad 42 Weesp    |    0294-450228    |    www.hansluijer.nl

06.00 - 07.00 uur  15%
07.00 - 08.00 uur  10%
08.00 - 09.00 uur  5%

Meld je online aan op de genoemde uren, 
de korting is daarna de hele dag geldig in de winkel.

Nieuwstad 42 Weesp - 0294 - 45 02 28 
www.hansluijer.nl - info@hansluijer.nl

Aze
Leuk voor de heren!
Zwarte leren armband 
gevlochten met stalen sluiting. 

€ 45,-  

Ania Haie
Luxe goud verguld 
collier uit Engeland.  

€ 49,90 

Just Franky
                     Tricolor gouden ringetjes op 

kleur koord naar keuze! 

                              € 149,-

PS Call Me
Vergulde Ps Call Me armband 
met zirkonia. 
Gegarandeerd slijtvast! 

€ 89,95 

Hilfiger
Nieuw in ons assortiment 
het modieuze 
Tommy Hilfiger! 

€ 199,- 

Jeh
Is een merk van Nederlandse 
bodem. Uitsluitend gebruik 
van hoogwaardige materialen zoals 
deze ring, van 925 sterling zilver en 
filled gold.  

€ 219,-

Karma
Leuk betaalbaar cadeau! 
De zilveren of vergulde 
oorbellen van Karma. 

€ 15,-

Tissot
Sportief en stijlvol 
horloge voor 
iedere dag. 

€ 345,-
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www.vandekerknaardekroeg.nl 

  www.pronkkaas.nl

Shoppen

Kopje
Hier de tekst met 
de omschrijving.

€ 41,- 

Kopje
Hier de tekst met 
de omschrijving.

€ 24,90 

Kopje
Hier de tekst met 
de omschrijving.

€ 41,- 

www.puurkatten.nl

Kopje
Hier de tekst met 
de omschrijving.

€ 19,95

Tissot
Sportief en stijlvol 
horloge voor 
iedere dag. 

€ 345,-

Just Franky
                     Tricolor gouden ringetjes op 

kleur koord naar keuze! 

                              € 149,-

www.luijer.nl

www.puurkatten.nl
www.luijer.nl

voor de feestdagen
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