CRIMPENHOF
INFORMATIE CLICK & COLLECT en OPENINGSTIJDEN
BOEKHANDEL KAMERBEEK
Maandag t/m zaterdag: 9.00 – 17.00 uur
Open voor click en collect, maar bezorgen ook.
Whatspp: 06 30736565
Bellen: 0180 519937
Mailen: info@kamerbeekkrimpen.nl

D-reizen Krimpen aan den IJssel
Wij zijn gewoon open.
Maandag t/m vrijdag: 09.00 uur - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 17.00 uur
Tijdens de feestdagen gelden andere openingstijden:
24 en 31 december: 09.00 - 16.00 uur
25 december en 1 januari: gesloten
EXPERT GEGO
Mailen: krimpenaandenijssel@expert.nl
Bellen: 0180 512990
Uiteraard kunnen klanten bestellen via www.expert.nl
We bezorgen en installeren gewoon thuis bij de klant voor alle grote apparaten.
Kleine bestellingen worden of verzonden met Post NL of door onze eigen bezorgdienst
afgeleverd.
Onze onderdelen winkel Europart is bereikbaar op tel.nr: 0180 590340

Mostert Juweliers
Wij zijn geopend voor Click & Collect.
Maandag:13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 9.00-17.00 uur
Mailen: krimpen@mostert-juweliers.nl
Bellen: 0180 515733.
HEMA
Bestel & haal af!
Maandag t/m/ vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 – 17.00 uur
Volg ons op FB of Instagram: @hemakrimpen
Mailen: fm-230@hema.nl
Bellen: 0180 550955
Whatsapp: 06 87266464
CRACKS
Wij zijn open van 9.30-17.00 uur voor afhalen – retourneren - en bestellingen plaatsen.
Ook bezorgen we kledingboxen op maat.
Reserveren en bestellen kan in onze webshop www.crackskrimpen.nl
Bel of stuur een appje of een berichtje via social media.
06-83226698

HOTSPOT4KIDS
Wij zijn open voor Click & Collect en we hebben buiten wat rekken staan je in kunt kijken en
het even later kunt ophalen.
Bestellen kan via onderstaande kanalen.
Whatsapp: 06 53977189
Facetime: 06 53977189
Bellen: 06 53977189
Mailen: info@hotspot4kids.nl
Of bestel via onze webshop: https://www.hotspot4kids.nl/

TOTAL PHONE
Wij zijn geopend voor reparatie en onderhoud.
Maandag: 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 09:00 - 17:00 uur
Voor verkoop kunt u gebruik maken van Click & Collect.
Bellen: 0180-590625
Mailen: krimpen@totalphone.nl of kijk op www.totalphone.nl

ROMBOUT KAPPERS
Wij bezorgen uw bestelling thuis!
Verf pakketten, kadobonnen en alle andere produkten, van shampoo tot föhns.
Bellen: 0180 512191 (9.00 - 17.00 uur)

HetJuweliersHuis Ed Oorebeek
Wij zijn open voor het brengen van reparaties, batterijen in horloges zetten, ophalen van
bestellingen. We hebben een afhaalbalie voor in onze winkel maar bezorgen ook thuis.
Maandag: 13.00 – 17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 17.00 uur
Bellen: 0180 516277
Mailen: info@juwelier-oorebeek.nl
Bestel via onze website: www.juwelier-oorebeek.nl
Scan onderstaande QR code voor onze website:

POUR VOUS PARFUMERIE DELICE
Wij zijn open voor Click & Collect!
Bellen: 0180-512995
Mailen: info@parfumeriedelice.nl

