Bedrijven

Korting

America Today
www.america-today.com

10%

Anny van Buul Juweliers
www.annyvanbuul.nl

10%, met uitzondering van reparaties en aanbiedingen.

Bagels & Beans
www.bagelsbeans.nl

Grote koffie to go naar keuze voor de prijs van een kleine.

Bowling- en Partycentrum Maaspoort
https://bowlingmaaspoort.nl

€ 2,25 korting per baan / per uur

Bruna Den Bosch, Helftheuvelpassage
www.bruna.nl

10% op alle artikelen, m.u.v. boeken, tabak en
service-artikelen.

Charra mode
www.charra.nl

10%

Coiffure 1868
www.coiffure1868.nl

10%

Copy Shop Den Bosch
www.copyshopdenbosch.nl

10% op alle diensten en producten, uitgezonderd andere
kortingen.

Dames- en herenkapper Huib Burmanje
www.kapperhuibburmanje.nl/

10%

De Molen Banden
www.demolenbanden.nl

10% op alle banden, uitlaten en remmen.
Verder € 10,00 korting op uitlijnen.

Easy Active
www.easyactive.nl

Studententarief € 25,- per maand

Hobo Hifi
www.hobo.nl

5%, behalve op aanbiedingen

Ijssalon Frezzo ’s-Hertogenbosch
www.frezzo.it

Van € 2,60 voor € 2,- voor een hoorntje of bakje met twee
smaken

Kinepolis Den Bosch
www.kinepolis.nl

Korting op vertoon van collegepas en/of cjp pas

Koning Willem I
College/Onderwijsboulevard
Fitness & Health Centrum
www.kw1c.nl/fitness-health-centrum

Gratis gebruik van fitnessfaciliteiten op:
maandag t/m donderdag 13.00 tot 18.00 uur
vrijdag 13.00 tot 17.00 uur.

Koning Willem I College
www.kw1c.nl/restaurants

10% op het diner, exclusief drank, in ‘Ons Restaurant’.
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Mettrop Kantoorvakhandel
www.mettrop.nu

10%

Pollevie restaurant
www.pollevie.nl

10% op het menu

Princen Sport
www.princensport.nl

15%, uitgezonderd aanbiedingen.

Run2Day
www.run2day.nl

10%

Slim Den Bosch
www.slimdenbosch.nl

10% op alle sandwiches, soepen, salades en drankjes.

Soho Den Bosch
www.sohodenbosch.nl

Gratis drankje bij een wokmaaltijd incl. nasi, bami of witte rijst.

Spaendonck Sport
www.spaendoncksport.nl

Korting 15% op artikelen, racketbespanservice en regrippen
golfclubs. Aanbiedingen uitgezonderd.

Sport- en Healthclub SOLIDGYM
www.solidgym.nl

50% korting op de huur van een squashbaan tot 18.00 uur.

Tangoschool El Corazon
www.elcorazon.nl

10% op cursus Argentijns tango, 50% op proefles (niet in
combinatie met andere acties).

The Tosti Club
www.thetosticlub.nl

Alle TTC ‘favorites’ van de menukaart slechts € 3,• geldig op de favorites: Classic tosti (tosti met kaas),
Ham-Kaas tosti of Hawaii tosti, op wit of bruin brood
• alleen geldig bij vooraf telefonisch bestellen voor 11.00 uur
in verband met voorbereiding en kwaliteitsgarantie
• Geldig schooljaar 2020-2021

Timelez Kappers
www.timelezkappers.nl

20% op het knippen

Uylenhof Hairstudio
www.uylenhof.com/uylenhof-hairstudio

Voor studentenkorting zie de prijslijst op site

Wielerhuis de Meulenreek Geffen B.V.
www.wielerhuisdemeulenreek.nl

10%

Woordhelder,
ondersteunende producten bij Dyslexie
www.woordhelder.nl

Studenten kunnen gratis licentie downloaden, geldig voor 1
schooljaar. Inloggen met studentnummer en wachtwoord.
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