
Profi doek plus M4 40 x 45 cm, 3-pack
De universele doek voor vochtig gebruik overal in het gehele 
huishouden.

€ 35,70     € 29,4035,70

Über

15%
gespart

‘Het is 
allemaal 

voor-
bereid.’

Deze 
handige sets 

geven je 
eerste hulp 

als je die 
nodig hebt.

1200310176-011200310176-01

Wat is mooier dan tijd doorbrengen 
met het gezin of met vrienden. 

‘Voel je thuis 
allemaal.’

Woonset haard 
Onze belofte: een streepvrij schone 
kachel in luttele minuten. Laat 
de vlammen oplaaien en breng ont-
spannen uren door voor de kachel. 

AshEx®-Gel1, 500 ml; 2 x Profi doek plus S, 
AshEx®4; schuimpomp, wit; incl. clickbox 

9845   € 29,70   € 24,90   

Twee sterke helpers in de keuken:
De DuoPad voor gecoate pannen en bakplaten. 

De Profi -staalspons bijvoorbeeld voor ovenschalen 
van glas en keramiek en voor braadsleeën.

Meer dan

25%
bespaard

Theedoek3 45 x 80 cm
De Theedoek in maxi-afmeting wordt zelfs grote hoeveelheden 
vaat de baas en droogt heel snel.

€ 23,90     € 20,4023,90

Meer dan

10%
bespaard

7084 geel7082 blauw 7083 turqoise7081 groen

Krachtpakket
DuoPad2 12 x 8 cm, grijze vezel; Profi -staalspons

9064   € 13,30     € 9,9013,30

7114 lila7112 pink

7110 beige7116 geel 7117 groen7115 blauw

7111 turqoise 7113 taupe

SOS-set keuken
Properheid en hygiëne in de keuken: 
gewoon spuiten, wissen, klaar! 

Profi doek plus S4 35 x 40 cm, turqoise; Hygiënereiniger 
keuken, 500 ml; schuimpomp, wit

7245   € 18,30     € 11,9018,30

SOS-set badkamer
Natuurlijke frisheid & aangename 
geur. Een schone wc in recordtijd!

Profi doek plus S4 35 x 40 cm, blauw; 
WC-hygiëne-gel, 750 ml

7241   € 16,80     € 12,9016,80

SOS-set stof
Onze experts tegen stof & vingerafdrukken 
op hoogglans meubelen en beeldschermen. 
Ook geschikt voor acryl.

Dustar®- doek5, 35 x 40 cm; Dustar®-Cleaner, 500 ml; 
schuimpomp, wit

7242   € 16,30     € 12,90

29,70

SOS-set glas
Zo snel waren spiegels & glazen oppervlakken 
nog nooit streepvrij schoon.

Profi doek plus S4 35 x 40 cm, blauw; Glasreiniger, 500 ml; 
schuimpomp, wit

7244   € 17,30     € 12,90

Set combi SOS
SOS-set badkamer, SOS-set stof, SOS-set spoel-
bak, SOS-set glas, SOS-set keuken, GRATIS: 
Emmer, grijs

7246   € 63,90

GRATIS 
EMMER 

TER WAARDE 
VAN  € 9,40: 

nu bij de aankoop 
van alle SOS-sets

TER WAARDE 

nu bij de aankoop 
van alle SOS-sets

Nu tot en met 5 januari 2021 bestellen en besparen!

Profi doek plus M4 40 x 45 cm, 3-pack

23,90     € 20,4023,90

Meer dan

15%
bespaard

1 Gevaarlijke stof, lees s.v.p. vóór gebruik het etiket.

SOS-set badkamer
Natuurlijke frisheid & aangename 
geur. Een schone wc in recordtijd!

4 35 x 40 cm, blauw; 
WC-hygiëne-gel, 750 ml

SOS-set stof
Onze experts tegen stof & vingerafdrukken 
op hoogglans meubelen en beeldschermen. 
Ook geschikt voor acryl.

Meer dan

20%
bespaard

€ 16,30     € 12,9016,30

SOS-set spoelbak
Super sterk & bijzonder zuinig in verbruik 
tegen vet & co. bij de dagelijkse afwas. 

Profi doek plus S4 35 x 40 cm, turqoise; 
Powergel1, 400 ml

7243   € 16,80     € 13,9016,80

Meer dan

15%
bespaard

SOS-set glas
Zo snel waren spiegels & glazen oppervlakken 
nog nooit streepvrij schoon.

Meer dan

25%
bespaard

SOS-set keuken
Properheid en hygiëne in de keuken: 
gewoon spuiten, wissen, klaar! 

17,30     € 12,90

Meer dan

15%
bespaard

Woonset haard 
Onze belofte: een streepvrij schone 
kachel in luttele minuten. Laat 
de vlammen oplaaien en breng ont-
spannen uren door voor de kachel. 

, 500 ml; 2 x Profi doek plus S, 
; schuimpomp, wit; incl. clickbox 

   € 24,90   

15%
bespaard

Meer dan

30%
bespaard

Onze AshEx®-Gel 
werkt ook super 
bij lantarens en 
waxinelichthouders.

Meer dan

20%
bespaard



Prijs €  Art.-nr. ✎

Krachtpakket

Theedoek 45 x 80 cm

Profi doek plus M 40 x 45 cm, 3-pack

SOS-set badkamer

SOS-set stof

SOS-set spoelbak

SOS-set glas

SOS-set keuken

Set combi SOS + Emmer, grijs

Woonset haard

Voetmat S, 62 x 39 cm

Voetmat M, 73 x 52 cm

Voetmat L, 122 x 79 cm

Dustar®-Cleaner, 2 l

Glasreiniger, 2 l

Impregneerspray, 2 l

AshEx®-Gel1, 2 l 

Tapkraan voor de 2 l-, & 5 l-can

 ✗
Datum/handtekening van de klant

Uit de actie

9,90

20,40

29,40

12,90

12,90

13,90

12,90

11,90

63,90

24,90

27,40

39,90

106,90

13,90

13,90

29,90

19,90

4,90

Direct meebestellen:

13,30

23,90

35,70

16,80

16,30

16,80

17,30

18,30

29,70

32,90

49,90

129,90

17,40

17,40

35,40

26,90

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig tot 5-1-2021. Levering geschiedt, zolang de voorraad strekt. Zonder decoratie. Bij 
de maatvoering gaat het om circa maten. Onder voorbehoud van fouten. Bij de afbeelding van producten kan er spra-
ke zijn van kleurafwijkingen. Bij onbekende oppervlakken altijd vooraf op niet direct zichtbare plaatsen uitproberen. 
Let erop, dat bestellingen uitsluitend tot en met 5-1-2021 door uw distributiepartner kunnen worden aangenomen! 

Herroepingsrecht: Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant inclusief BTW. U heeft het recht om 
binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn 
verstrijkt 14 dagen na de dag  waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek 
in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk 
per post, fax of e-mail met de volgende inhoud: adres van de distributiepartner, herroeping van de aankoop van de 
concreet bestelde producten, bestel- en leverdatum, uw naam en adres alsmede datum en handtekening) op de hoog-
te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De verklaring dient te worden gericht aan de hiernaast 
vermelde distributiepartner. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uit   
oefe ning van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de her-
roe ping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief 
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van 
levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 
dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen 
u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk 
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de 
goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder 
geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medege-
deeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn 
van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent 
alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, 
dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Informatie over gegevensbescherming met het oog op de toestemming van de verwerking van persoonsgege-
vens als bedoeld in art. 6 en 7 van de EU-AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): deze gegevensre-
gistratie c.q. -verwerking dient de afhandeling van de bestelling van JEMAKO producten via de genoemde JEMAKO 
distributiepartner als verantwoordelijke volgens de AVG alsook de advisering met betrekking tot het juiste gebruik 
van JEMAKO producten in uw persoonlijke omgeving. De afhandeling van de bestelling dient het nakomen van de 
overeenkomst en is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG. Verdere contactopname alsook reclame voor JEMAKO producten 
behoeven de toestemming ten aanzien van gegevensbescherming als bedoeld in art. 6 lid 1 a) AVG.

Geregistreerd worden uw naam, uw adres, telefoonnummer, mailadres en de details van de door u bestelde artikelen. 
Met uw handtekening onder de gegevensregistratie verklaart u akkoord te gaan met telefonische contactopname 
over en het per post en via mail toegestuurd krijgen van reclame en informatie over JEMAKO producten en acties 
door de genoemde distributiepartner. Alle gegevens zijn vrijwillig en hoeven niet te worden verstrekt. Uw gegevens 
worden uitsluitend voor het vermelde doel gebruikt, ze worden niet veranderd en niet doorgegeven aan derden. U 
kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking en/of reclame in de toekomst te allen tijde volledig of gedeeltelijk 
intrekken tegenover de hier vermelde JEMAKO distributiepartner. Uw herroeping tast niet de rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking tot dat moment aan. U heeft daarenboven het recht om kosteloos uitsluitsel te verkrijgen over 
uw opgeslagen gegevens, uw gegevens te laten rectifi ceren, de verwerking ervan te laten beperken, ze op iemand 
anders te laten overdragen, de verwerking ervan tegen te spreken, ze te laten verwijderen en bezwaar aan te tekenen 
bij de toezichthoudende autoriteit.

Uw persoonsgegevens worden, indien en voor zover ze niet nodig zijn voor het verwerken, uitvoeren en beëindigen 
van de overeenkomst, na intrekking van uw toestemming ongevraagd verwijderd. Desniettegenstaande blijven uw 
persoonsgegevens zolang opgeslagen als dat volgens het vigerende lokale of EU-recht noodzakelijk is.

Toestemmingsverklaring: Ik heb de informatie over gegevensbescherming gelezen en begrepen en ga akkoord met 
de verwerking van mijn gegevens conform de informatie over gegevensbescherming en de contactopname voor recla-
medoeleinden voor JEMAKO producten als boven omschreven.

9064

7241

7242

7243

7244

7245

7246

9845

9532

9488

9666

9717

5132

6,95/l

6,95/l

14,95/l

9,95/l

7115 7116 7117 7110

samenstelling van textielproducten: 2 72 % Polyamide, 28 % Polyester; 3 80 % Polyester, 20 % Polyamide; 
4 88 % Polyester, 12 % Polyamide; 5 87 % Polyester, 13 % Polyurethaan; 6 58 % Polyester, 36 % Polyamide, 6 % Viskose

Snel & goed 
voorbereid: met 

de nieuwe 
JEMAKO 

aanbiedingen

bijvoorbeeld 

SOS-set keuken voor 

€ 11,90

Gaan langer mee 
dan de winter!

De sporen van het koude jaargetijde blijven buiten! 
Met haar speciale borstelstructuur beschermt de JEMAKO 

Voetmat je huis tegen vocht en vuil. Onze must-have 
voor elke entree!

‘Kom binnen, breng 
reinheid mee.’

Meer dan

15%
bespaard

Onze voorraadverpakkingen ontzien 
het milieu en de portemonnee.

Voetmat S6, 62 x 39 cm    € 32,90        € 27,40

Voetmat M6, 73 x 52 cm   € 49,90        € 39,90

Voetmat L6, 122 x 79 cm € 129,90  € 106,90

9855 zwart9865 bruin 9838 blauw

9856 zwart9866 bruin 9839 blauw

9857 zwart9867 bruin 9840 blauw

Dustar®-Cleaner, 2 l
Laat je hoogglans meubelen 
in een wip weer glanzen. Met 
antistatisch effect.

9532   € 17,40  € 13,90  

Glasreiniger, 2 l
Verwijdert in no time vingeraf-
drukken, haarspray en nog veel 
meer van glazen oppervlakken 
en spiegels.  

9488   € 17,40  € 13,90  17,40 13,90  

Meer dan

15%
bespaard

17,40

Impregneerspray, 2 l
Speciale impregnering voor 
textiel, steen & hout. Ideale 
bescherming tegen vocht en 
vuil. 

9666   € 35,40  € 29,90  35,40

Meer dan

15%
bespaard

AshEx®-Gel1, 2 l 
De professional voor de rei-
niging van kachelruiten. Doel-
treffend tegen roet en vet.

9717   € 26,90  € 19,90  26,90

Meer dan

25%
bespaard

7111 7112 7113 7114

7081 7082 7083 7084

9855 9865 9838

9856 9866 9839

9857 9867 9840

SCHONER 
SCHENKEN! 
Ontdek nu onze 

cadeauwereld. Online 
of rechtstreeks bij je 

distributiepartner.

Fijn dat 
je er 

bent!

JEMAKO 
aanbiedingen

bijvoorbeeld bijvoorbeeld 

SOS-set keuken voor 

€ 11,90Telefoon/mobiel

 E-mail

 Postcode/plaats

Straat, huisnummer

 Naam, voornaam            

 ✗
Datum/handtekening van de klant

S.v.p. hieraan leveren:
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