
 
Voorwaarden Soester Box 

 

De Korte Duinen 

Bon te gebruiken voor lunch en diner. Indien horeca gesloten in verband met corona maatregelen, dan 

is de bon ook in te ruilen via Catering Centraal. Geldig tot 1 september 2021 en niet geldig op 

feestdagen. 

 

De Soester Duinen 

De dinerbon is te gebruiken voor een diner in De Soester Duinen en is geldig tot 1 september 2021. De 

bon dient in één keer besteed te worden en is niet geldig op feestdagen. 

 

Bowling Overhees 

Soester Box Compleet: Kortingsbon van € 10 op de baanhuur.  

Soesterbox Uitgebreid en De Luxe: Bon voor 1 uur bowlen met 4-6 personen. 

De bonnen zijn niet in te leveren in combinatie met andere acties. De bonnen zijn alle dagen van de 

week te gebruiken en geldig tot 1 september 2021. 

 

Banketbakkerij Lex Verkley 

De bon voor de Lange Soesters is geldig tot 1 september 2021. 

Om er zeker van te zijn dat de Lange Soesters voor u klaar liggen, graag even van tevoren bestellen. 

 

Middelman Wonen 

De Feelings accessoire/meubel cheque is alleen te besteden bij Feelings Soest, bij Middelman Wonen 

(niet bij andere Feelings winkels). De cheque is geldig tot 1 juli 2021. 

 

Scholten bloemen en planten 

De voucher geeft recht op 50% korting op amaryllissen snijbloemen. Maximaal 3 stelen per klant. 

Geldig van 21 tot 31 december 2020. 

 

IJssalon Bemer 

Geldig t/m 31 december 2020. 

 

Restaurant ’t Hoogt 

Bij inleveren van de bon ontvangt u een knapzak voor het Kabouterpad bij Restaurant ’t Hoogt t.w.v. € 

5. Geldig tot 1 september 2021. 

 

Roma Lingerie 

De cadeaubon t.w.v. €15 is geldig bij een minimale besteding van €50 in de maanden januari en 

februari 2021.  Niet i.c.m. andere acties. 

Intersport Van Dam 

Kortingsbon van € 12,50 bij een minimale besteding van € 30.  

De bon is niet in te leveren in combinatie met andere kortingsacties. Geldig tot 1 maart 2021. 

 

Roskam coaching met paarden 

15% korting op boeking van training paardencoaching. Geldig tot 1 september 2021. 

 

VakantieXperts Hagen 

Reischeque t.w.v. € 50 bij een minimale besteding van € 1000. De bon is niet geldig voor losse 

vliegtickets. De bon is niet geldig i.c.m. andere acties en maximaal 1 bon per boeking. 

Geldig tot 1 september 2021. 

 

Kaasboerderij Staelenhoef 

De kortingsbon geeft recht op € 5,00 korting op uw aankoop bedrag in de winkel, op het gehele 

assortiment. Geldig van 1 januari tot 1 september 2021. 

 

Bakkerij De Zoete Verleiding 

In de box zit een kerststol van 400 gram. 

 

Clean Look Carwash 

Bon voor Polish autowasbeurt t.w.v. € 14,50. Geldig tot 1 maart 2021. 


