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Kortingen Personeelskring

 

 

 

Accu: Accu Centrale Antwerpen (ACA) 

Bredabaan 224-226 te 2170 Merksem, 03/645.40.03  

www.accucentrale.com of e-mail: info@accucentrale.com,  

Op vertoon van je personeelsbadge krijg je 10 % korting op batterijen. 

Niet geldig op reeds afgeprijsde batterijen. 

 

Auto: Carwash ANAC 

Noorderlaan 91 te 2030 Antwerpen, 03/541.42.18 

Frans Beirenslaan 129-145 te 2150 Borsbeek, 03/411.08.74 

Industrielaan 15 te 1070 Anderlecht, 02/520.16.82 

www.anaccarwash.be 

Kortingsbons kan je aankopen bij Steven Rochus (steven.rochus@evonik.com) of 

Ronny De Mulder (ronny.demulder@evonik.com). 

 

Auto: Tankkaart DATS24/Xtra + voordeelkaart Colruyt Group 

Alle vestigingen 

www.dats24.be of https://xtra.colruytgroup.be/xtra/nl/home 

In samenwerking met de personeelskring kun je een tankkaart van DATS24/Xtra 

aanvragen via bovenvermelde websites, waarmee je bij DATS24 geniet van een 

extra korting van 1 cent/liter op de pompprijs met een maximum van 16 

cent/liter korting op de officiële brandstofprijzen. 

De Xtra-kaart is trouwens ineens een gemeenschappelijke klantenkaart van de 

Colruyt Group waarmee particulieren automatisch en onmiddellijk de specifieke 

voordelen genieten bij 9 winkels en webshops van Colruyt Group.  

Dit zijn Colruyt, Okay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Collect&Go, Dreamland, 

Dreambaby, Collishop en DATS24. 

 

Auto: Verhuur Hertz 

Alle vestigingen 

www.hertz.be 

Wil je voor je volgende vakantie graag een huurauto boeken? Wil je voor een 

korte periode een bestelwagen huren? Neem dan zeker eens een kijkje in het 

aanbod van Hertz, want bij dit autoverhuurbedrijf geniet je als Evonik-

medewerk(st)er van een korting op een groot aanbod aan huurauto’s. 

Je kunt van deze korting genieten door gebruik te maken van het unieke  

CDP-nummer 856649 op naam van Evonik Antwerpen. 

Bij afhaling van de auto/bestelwagen moet je je personeelsbadge voorleggen om 

van het gunsttarief te genieten. De huurkosten dienen met een persoonlijke 

kredietkaart te worden voldaan. 

 

 

8 juni 2020 
 

 

Steven Rochus 

Telefoon +32 3 560-3726 

Telefax +32 3 560-3337 

steven.rochus@evonik.com 

 

 

http://www.accucentrale.com/
mailto:info@accucentrale.com
mailto:steven.rochus@evonik.com
mailto:ronny.demulder@evonik.com
http://www.dats24.be/
http://www.hertz.be/
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Elektro: Elektro-shop  

Diksmuidelaan 94 te 2600 Berchem, 03/830.31.13 

Kern 20 te 2610 Wilrijk, 03/646.23.79 

www.elektro-shop.be 

Zij bieden op vertoon van je P.K.-lidkaart kortingen van 5% tot 10%. 

Elektro-shop verkoopt onderdelen en accessoires voor alle huishoudtoestellen, 

multimedia, pc, tv en allerhande lampen. 

 

Elektro: Engels 

Paardenmarkt 83 te 2000 Antwerpen, 03/231.88.84  

www.engels.be of e-mail: toonzaal@engels.be 

Er wordt op afspraak gewerkt, dus gelieve te mailen naar bovenstaand e-mail 

adres. Er werd een preferentieel tarief afgesproken op vertoon van je P.K.-

lidkaart, dat je geld zal doen besparen bij je volgende aankoop. Transport tot 

aan de deur is gratis (met uitzondering van kleingoed). 

Het deskundig personeel zal je met raad en daad bijstaan bij je keuzes in de 

toonzaal. 

 

Elektro: ATS Antwerp NV 

Bijkhoevelaan 10 te 2110 Wijnegem (2 panden voorbij Desco), 03/325.79.85 

www.brant.be, www.atsgroep.be 

Bij telefonisch contact, gelieve te vragen naar Jan van Ostayen of Ive Verbraken. 

Een prijsaanvraag kan ook gestuurd worden naar orders.antwerp@atsgroep.be 

met vermelding van: “klantnummer 9110, personeel Evonik”. 

Ook aan de toonbank steeds “klantnummer 9110, personeel Evonik” vermelden. 

 

Fietsen: Fietsen Saman bvba 

Bredabaan 536 te 2990 Wuustwezel, 03/663.27.74 

Spijker 34A te 2910 Essen, 03/667.35.99 

Prinsstraat 2 te 2960 Brecht, 03/502.33.20 

www.saman.be 

Bij aankoop van een fiets en/of accessoires geniet je als medewerker van Evonik 

op vertoon van je personeelsbadge een korting van 10 %. Korting niet 

cumuleerbaar met andere kortingen. 

Gepensioneerden kunnen eveneens van deze kortingen genieten. Gelieve 

hiervoor contact op te nemen met Steven Rochus (steven.rochus@evonik.com). 

 

Film: Kinepolis 

Alle vestigingen 

www.kinepolis.be 

Bioscooptickets kan je aan zeer voordelig tarief aankopen bij Steven Rochus 

(steven.rochus@evonik.com) of bij Ronny De Mulder (ronny.demulder@evonik.com). 

 

 

 

 

 

http://www.elektro-shop.be/
http://www.engels.be/
http://www.brant.be/
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http://www.saman.be/
mailto:steven.rochus@evonik.com
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Kantoor: Kantoormachines F. Joris bvba 

Groot Hagelkruis 196 te 2030 Antwerpen, 03/541.38.90 of 0476/28.72.78 

www.joris-kantoormachines.be  

Je bekomt een korting op alle rekenmachines, alsook op fax-en 

kopieertoestellen. Verdeler van alle bekende merken, zoals Kyocera, Brother, 

Olympia, Canon, Texas, HP en Panasonic. Tevens een dienst na verkoop. 

 

Kunst: Inlijstingen-kunstgalerij Van Hooydonck 

Gallifortlei 19 te 2100 Deurne, 03/324.60.72 

www.atelierlucdebacker.be 

Op vertoon van je P.K.-lidkaart verkrijg je 25 % korting op alle inlijstingen. 

 

Messen: De Messenwinkel 

Mechelseplein 7 te 2000 Antwerpen, 03/233.24.42 

www.messenwinkel.eu 

De messenwinkel geeft 10 % korting op alle scheermateriaal: van open 

scheermessen over safety razors tot jouw favoriete scheercrème. Toon je  

P.K.-lidkaart in de winkel of geef de kortingscode EVONIK in tijdens het 

afrekenen van een online bestelling in de webshop. 

 

Opticien: A. Maes 

Bredabaan 769 te 2170 Merksem, 03/646.12.12 

Op vertoon van je P.K.-lidkaart krijg je speciale voorwaarden bij aankoop van 

optiek (niet cumuleerbaar met andere kortingen). 

 

Opticien: De Ferm 

Kapelsesteenweg 388 te 2930 Brasschaat, 03/664.16.93 

Optiekdeferm.be 

Op vertoon van je personeelsbadge wordt er 20 % korting geboden op 

zonnebrillen, monturen en brilglazen. 

 

Opticien: Prime Optix Eyeland  

Kattendijkdok Westkaai 51 te 2000 Antwerpen, 03/605.35.69 

www.primeoptix.be 

Op vertoon van je personeelsbadge wordt er 20 % korting op monturen, 

brilglazen en zonnebrillen geboden. 

 

Parfumerie: Chiara (parfumerie Pascale) 

Hoevensebaan 57 te 2950 Kapellen, 03/664.65.90 

Je krijgt hier een extra korting van 10 % korting op de nettoprijs van parfum-, 

make-up- en verzorgingsproducten op vertoon van je P.K.-lidkaart. 

 

Restaurant: Quick 

Alle vestigingen 

www.quick.be 

Als medewerker van Evonik kan je genieten van een “Business+” pas. Download 

de MyQuick-app en geef de code is van de “business+” pas. Deze pas kan je 

http://www.atelierlucdebacker.be/
http://www.messenwinkel.eu/
http://www.primeoptix.be/
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bekomen bij Steven Rochus (steven.rochus@evonik.com) of Ronny De Mulder 

(ronny.demulder@evonik.com). 

 

Speelgoed: Voordeelkaart Dreamland + voordeelkaart Colruyt Group   

Alle vestigingen 

actie.collishopprofessional.be en https://xtra.colruytgroup.be/xtra/nl/home 

Geef steeds je Dreamland voordeelkaart samen met je Xtra-kaart (aan te vragen 

via bovenvermelde website van Colruyt) af aan de kassa en geniet zo het grootste 

voordeel. 5 % op speelgoed en 7 % op school- en kantoorartikelen. Niet geldig op 

gaming, multimedia, boeken, strips en geschenkkaarten.  

Bij gelijklopende acties wordt steeds het grootste voordeel in rekening gebracht.  

De Xtra-kaart is een gemeenschappelijke klantenkaart van de Colruyt Group 

waarmee particulieren automatisch en onmiddellijk de specifieke voordelen 

genieten bij 9 winkels en webshops van Colruyt Group. Dit zijn Colruyt, Okay, 

Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Collect&Go, Dreamland, Dreambaby, Collishop en 

DATS24. 

De Dreamland kortingskaart kan je aanvragen bij Steven Rochus 

(steven.rochus@evonik.com) of Ronny De Mulder (ronny.demulder@evonik.com). 

 

Vakantie: Centerparcs/Sunparks 

België, Nederland, Frankrijk, Duitsland 

070/22.03.30 

www.centerparcs.be/medewerkers-aanbod 

Enkele malen per jaar krijgen de medewerkers van Evonik de kans om 

van een korting te genieten tot 35 % (Centerparcs) en 40 % (Sunparks) bij het 

boeken van een verblijf.  

Wanneer er een actie loopt, zal hierover gecommuniceerd worden via de e-flash 

en een poster waarop men de actiecode kan terugvinden die men nodig heeft om 

een verblijf met korting te boeken. 

 

Vakantie: Interhome 

Jan Emiel Mommaertslaan 20A,bus 8 te 1831 Diegem, 02/648.99.55 

www.interhome.be/?partnerid=BE1001211 of  e-mail: info@interhome.be 

Op zoek naar een villa met zwembad in Spanje, een chalet in de Alpen, een 

stadsappartement voor een citytrip of gewoon een woning aan de Belgische kust. 

Met 33.000 vakantiewoningen in 31 landen ben je bij Interhome aan het juiste 

adres. 

Geef bij je boeking de bedrijfscode in en de korting wordt meteen in mindering 

gebracht. Spreek je liever met een medewerker? Bel dan de klantenservice op 

bovenstaand telefoonnummer en vermeld de kortingscode bij je boeking. 

De bedrijfscode voor kortingen kan je bekomen bij Steven Rochus 

(steven.rochus@evonik.com) of Ronny De Mulder (ronny.demulder@evonik.com). 

 

Verf: Janssens & Janssens Wilrijk BVBA 

Neerlandweg 5 te 2610 Wilrijk, 03/829.11.53  

www.janssensjanssens.be 

Op vertoon van je P.K.-lidkaart biedt Janssens & Janssens een korting van 30 % 

op hun assortiment verven en toebehoren, en 10 % op behang. 

mailto:steven.rochus@evonik.com
file:///C:/Users/I0376/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GJ3OYE0G/actie.collishopprofessional.be
mailto:steven.rochus@evonik.com
mailto:ronny.demulder@evonik.com
http://www.centerparcs.be/medewerkers-aanbod
mailto:info@interhome.be
mailto:steven.rochus@evonik.com
mailto:ronny.demulder@evonik.com
http://www.janssensjanssens.be/
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Verf: Janssens-LO 

Verbrandendijk 106/02 te 2070 Zwijndrecht, 03/722.07.29 

www.janssens-lo.be 

Op vertoon van je P.K.-lidkaart krijg je 30 % korting op bouwverven en 

schildersbenodigdheden en 15 % korting op behang, stoffen en zonwering. 

 

Verf: Verfland-PAINT@HOME 

Driehoekstraat 223 te 2180 Ekeren, 03/544.97.00 

www.verfland.be, paintathomebvba.be 

Doordat Verfland grootschalig inkoopt, kan zij haar klanten concurrerende 

prijzen aanbieden. Op vertoon van een voordeelpas krijg je het ganse jaar 20 % 

korting op het volledige assortiment. Deze voordeelkaart is te verkrijgen bij 

Steven Rochus (steven.rochus@evonik.com). 

 

Verlichting: Light Gallery (Massive) 

Krijgsbaan 57 te 2640 Mortsel, 03/440.27.02 

www.lightgallery.com 

Zij bieden een korting van 10 % bij aankoop van verlichtingsapparaten, 

gloeilampen, enz. Je personeelsbadge moet getoond worden bij de bestelling. 

Korting niet cumuleerbaar met andere kortingen. 

 

Verzorging: Stoko Skin Care (Boma Antwerpen) 

Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, 03/231.33.89 

www.boma.eu 

Op vertoon van je personeelsbadge geven zij 25 % korting op het STOKO-

gamma. Op het Boma-gamma (alles voor de schoonmaak) kan je 15 % korting 

genieten. Opgelet: sommige producten moeten in grotere hoeveelheden worden 

afgenomen. 

 

Verzorging: Lisa Bruyns nails and beauty 

Wijmenhof 3 te 9120 Vrasene, 0473/33.14.03 

www.lbnailsandbeauty.be 

Op vertoon van je personeelsbadge krijg je 10 % korting op één van de 

behandelingen. Voor een overzicht van alle behandelingen surf je best even naar 

bovengenoemde website. 

 

Wijnen: Dolio Vinum (online wijnschop) 

Kerkstraat 79 te 2940 Hoevenen, 0495/28.33.22 

www.doliovinum.be/evonik 

Op deze webpagina kan je wijnaanbiedingen terugvinden van top- 

kwaliteitswijnen uit Oostenrijk en Italië. 

Dolio Vinum stelt speciaal voor Evonik medewerkers wijnpakketten samen die je 

aan 20 % korting en gratis levering in een DPD pickup parcelshop bij jou in de 

buurt kan kopen. Het aanbod zal gedurende het jaar regelmatig wijzigen. 

 

 

 

http://www.janssens-lo.be/
http://www.verfland.be/
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