PRIMA COMBINATIE!

Echte professionals die je keuken laten glanzen – afzonderlijk of als combinatie

MAG HET EEN
BEETJE MEER ZIJN?

FRISSE KLEUREN & HEERLIJKE GEUREN
Kies uit een breed palet aan kleuren bij de droogdoeken en drie geurvarianten bij onze reinigersets

Nu voorraad aanleggen en flink besparen
Meer dan

30%
bespaard

Hard: voor
potten en
pannen
Zacht: voor
glazen en
servies

Afwasbutler, 2-pack

Een sterk duo! Deze krachtige combinatie kan ook het
meest hardnekkige vuil aan.
Afwasbutler, zacht; Afwasbutler, hard

9861

E 29,80

E 19,90

Meer dan

10%

bespaard

bespaard

E 46,40

Reinigerset I

Meer dan

9837

E 34,60

Emmertrey
nu in grijs

bespaard

9570 geel

Meer dan

25%
bespaard

9571 groen

E 14,90

9841 turquoise

9572 blauw

Bestel de tapkraan voor
jerrycans gelijk erbij!

Reinigerset II

Haal nu de oceaan in huis met
de frisse geur ‘Blue Sea‘.
Powerreiniger, 500 ml; Intensiefreiniger,
500 ml; Sanitairreiniger ‘Blue Sea‘, 500
ml; WC-Hygiene-Gel ‘Blue Sea‘, 750 ml;
3 x schuimpomp, wit

9842 pink

9835

E 34,60

E 24,90

Vloerreiniger intensief1, 2 l

Zorgt zowel binnen alsook buiten dankzij zijn sterke vuiloplossende prestaties voor professionele reinigingsresultaten.
9530

E 28,40

E 22,40

Impregneerspray, 2 l

Beschermt textiel, functionele kleding en alle stenen en houten
oppervlakken buitenshuis betrouwbaar tegen vocht en vuil.

Van het aanrecht tot en
met de koelkast – met dit
dynamische duo wordt alles
hygiënisch schoon.

Onze professional voor
het streeploos drogen - nu
verkrijgbaar in 7 kleuren!

9843 taupe

9844 lila

Meer dan

25%
bespaard

Hygiënereiniger keuken, 500 ml;
Profidoek plus S, 35 x 40 cm,
turquoise; schuimpomp, wit

E 11,90

15%

E 24,90

Keukenset

9863

bespaard

GRATIS!

Powergel1, 400 ml; Keukenzeep,
400 ml; doseerpomp

NIEUW:
Profidoek plus S
in turquoise

20%

Gewoon goed! Vertrouwde
geur. Vertrouwde reinigingsprestaties.

Meer dan

Powerreiniger, 500 ml; Intensiefreiniger,
500 ml; Sanitairreiniger, 500 ml;
WC-Hygiene-Gel, 750 ml;
3 x schuimpomp, wit

Afwasbutler, 2-pack; Keukenprofi‘s; Keukenset;
GRATIS: Emmertrey, grijs

Werken prima en zien er
bovendien nog mooi uit! Deze
keukenprofi’s zijn een echte
eyecatcher in je keuken en
staan goed op elk aanrecht.

9862

25%

Combiset keuken

9897

Keukenprofi’s

Meer dan

Voor iedereen die niet van half werk houdt, zijn
onze 3 profisets voor de keuken ook in combinatie
verkrijgbaar. En dat is nog niet alles: bij aankoop
van de setcombinatie krijg je onze emmertray
gratis erbij!

Droogdoek middel, 45 x 60 cm, 3-pack

NIEUW!
Profidoek
plus S in
turquoise

Stralende glans op alle oppervlakken. Onze droogdoek
van 100 % microvezel voor streepvrije glans. Nu verkrijgbaar in zeven prachtige kleuren – in een verpakking van
3 stuks!

E 54,90

E 48,90

9666

Reinigerset III

Fris je huis op met de heerlijke
geur van lavendelbloesem.

E 35,40

E 29,90

Nu tot en met 7 juli 2020 bestellen en besparen!

Powerreiniger, 500 ml; Intensiefreiniger,
500 ml; Sanitairreiniger ‘Lavender‘, 500
ml; WC-Hygiene-Gel ‘Lavender‘, 750 ml;
3 x schuimpomp, wit

9836

E 34,60

E 24,90
Gevaarlijke stof, lees s.v.p. vóór gebruik het etiket.
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OP NAAR BUITEN!

Afwasbutler, 2-pack

Op een zwoele zomeravond heerlijk buiten eten met vrienden en familie – gezelliger kan niet!
Is jouw tuin al klaar voor de zomer?

Verwijdert snel en efficiënt ook vet en ingebrand vuil en laat de barbecue
in een handomdraai weer glimmen.
DuoPad, 12 x 8 cm, grijze vezel; Intensiefreiniger, 500 ml; 2 x Profi-staalspons;
schuimpomp, wit

E 29,60

19,90

9861

Keukenprofi‘s

14,90

9862

Keukenset

11,90

9863

Combiset keuken

46,40

9897

29,80

Droogdoek middel 45 x 60 cm, 3-pack

Grillset

9765

Prijs E		
Art.-nr.

Uit de actie

E 19,90

Verwijder zelfs hardnekkige vervuilingen zonder
veel moeite van het grillrooster.

Meer dan

30%
bespaard

9570

9571

9572

9841

9842

9843

54,90

9844
34,60

24,90

9837

Reinigerset II

34,60

24,90

9835

Reinigerset III

34,60

24,90

Vloerreiniger intensief1, 2 l

28,40

22,40

11,20/1 l

9530

Impregneerspray, 2 l

35,40

29,90

14,95/1 l

9666

Grillset

29,60

19,90

9765

Impregneersprayset

18,80

14,90

9826

Vloerset intensief

33,80

29,90

9554

9836

Direct meebestellen:
Waszak 47 x 49 cm met ritsbeschemer
6084

6086

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

12,90
4,90

Vloerset intensief
Meer dan

20%
bespaard

Intensieve reiniging voor sterk vervuilde
vloeren. Ideaal om het terras bij het tuinfeest goed voor de dag te laten komen.

9554

Impregneersprayset

9826

E 18,80

E 14,90

E 33,80

E 29,90
S.v.p. hieraan leveren:

Perfecte complete bescherming
voor alle stenen en houten oppervlakken buitenshuis. Natuurlijk ook
uitstekend geschikt voor textiel van
stoelkussens, parasols etc.
Impregneerspray, 500 ml; DuoPad mini, Ø 9,5 cm,
groene vezel; sproeikop, grijs

Wensartikel niet gevonden? Eenvoudig hier bestellen:

Vloervezel grijs, 42 cm;
Vloerreiniger intensief1, 500 ml

Naam, voornaam

Meer dan

10%
Wil je een handige vloerwisser erbij? Laat het mij
gewoon weten!

bespaard

Straat, huisnummer

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

van 1 mei tot en
met 30 juni

5132

Onze gastendoeken
als directboekingsgeschenk

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 hoogte 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
oefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de her
roeping: 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 medegedeeld, 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 persoonsgegevens als bedoeld in art. 6 en 7 van de EU-AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): deze gegevensregistratie 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 rectificeren, 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.

Telefoon/mobiel

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 reclamedoeleinden voor JEMAKO producten als boven omschreven.

Datum/handtekening van de klant

Onze Combiset keuken nu
met gratis tray!

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig tot 7-7-2020. 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 sprake zijn van kleurafwijkingen. Bij onbekende oppervlakken altijd vooraf op niet direct zichtbare plaatsen uitproberen.
Let erop, dat bestellingen uitsluitend tot en met 7-7-2020 door uw distributiepartner kunnen worden aangenomen!

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.

E-mail

ALLES BIJ
DE HAND

Maak het beste direct een
afspraak voor uw volgende
thuispresentatie!

Postcode/plaats

7

1

ALLEEN

48,90

Reinigerset I

6085

.

7

Datum/handtekening van de klant

Maak je barbecue klaar voor de zomer
Reiniger tegen exclusieve voordeelprijs

