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Bezoek ons op Facebook

Beste lezer,

Wij sluiten ... profiteer ervan !
 

Wij sluiten onze deuren op vrijdag 11 juli 2014 ...
voor één dag !
Zaterdag 12 juli zijn we er terug ! 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Groooooooote vakantie !
Wij sluiten onze deuren van maandag 21 juli tot en met zaterdag 2
augustus 2014 en gaan op grooooooote vakantie !

Op maandag 4 augustus 2014 zijn we er terug ! 

Neem uw voorzorgen en bestel nu nog om te kunnen afhalen tot zaterdag 19 juli 2014. 

TERUG NAAR BOVEN

Profiteer ervan !
Op al onze benodigdheden (aanstekers, humidors,
lampes berger, pijprokersattributen ...) vanaf € 20.00
geven we een korting van 15 %.  Aanbod geldig tot
en met zaterdag 19 juli 2014. 

Profiteer ervan en doe uzelf een cadeau ; u verdient
het ! 

TERUG NAAR BOVEN

kleine vakantie
Wij sluiten onze deuren op vrijdag 15 (moederdag !!!) en op zaterdag 16
augustus 2014.
Op maandag 18 augustus zijn we er we er terug ! 
Laat u niet verrassen ! 

TERUG NAAR BOVEN

Dag van de klant
Neen, niet zo'n groots evenement als vorig jaar, maar houd zaterdag 27
september 2014 toch maar vrij voor UW dag, de dag van de
KLANT.  Want het zal zeker de moeite zijn en we gaan u weer flink verwennen
!   

TERUG NAAR BOVEN

Huis Verloo
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