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Introductie
korting

CityCity

Keuze uit 
verschillende 
opstellingen

Meubel
programma

Prachtige bank met 1.001 
mogelijkheden. Als losstaande bank of 
als hoekbank. Maar ook als heerlijke 
loungebank of als loveseat. Vele 
maat-mogelijkheden. Kies je eigen 
stof/leder, kies je eigen zitcomfort.  
En kies je eigen onderstel.

Tijdelijk met korting op de 
kleuren Castle antraciet en 
Railway bruin.  Lowboards, 
eetkamertafels, bartafel, 
bijzettafels, laptoptafel en 
salontafel: alles nu met 
korting leverbaar.

BAN K B I LBO 

Bank met loungegedeelte

vanaf:
_________________________

1.799,- 

1.599,-

BAN K B I LBO 

Witte hoekbank 2,5-zits  

met ottomane vanaf:
_________________________

3.098,- 

2.798,-

FAU T EU I L C AYE N N E 

In de kleur velvet olijf, ook 

leverbaar in burgundy red  

en okergeel.
_________________________

399,-

BAN K B I LBO 

3,5-zits bank vanaf:
_________________________

1.699,- 

1.549,-

B E RG K A S T
_________________________

899,- 

799,-

Klant van 
de maand

zie pagina 3
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B IJZE T FAU T EU I L 
OO NA

_________________________

299,-

Bank  
Manarola

Tijdelijk met korting

Uniek meubel- 
programma

Elements
Elements is een uniek meubelprogramma dat nu 
tijdelijk met 10% korting leverbaar is. Je bouwt je 
eigen kast door de elementen op maat, uitvoering, 
kleur, en onderstel samen te stellen. 

S TO E L B E N TO N 

In 7 kleuren leverbaar
_________________________

229,- 

199,-

FAU T EU I L J U N E 
_________________________

399,-

BAR KR U K J U N E 
________________________

299,-

 G ROT E WAN D-
O PS T E LLI N G 

_________________________

2.794,- 

2.514,-

SALO N TAFE L
______________________

499,- 

449,-

 KLE I N E WAN D-
O PS T E LLI N G 

_________________________

2.177,- 

1.959,-
BAN K MANARO L A  

Meerdere opstellingen en  

kleuren mogelijk. 2,5-zits met 

ottomane vanaf
_________________________

2.499,- 

2.299,-

S TO E L J U N E 
_________________________

269,-

TO R AN O 
E E T K AM E RTAFE L 

Walnoot fineer gecombineerd 

met mat zwart HPL vanaf:
_________________________

999,- 

899,-

TO R AN O D R E SSO I R

Walnoot fineer gecombineerd 

met mat zwart HPL vanaf:
_________________________

1.099,- 

999,-

Model June leverbaar als 
eetkamerstoel, armstoel, barkruk, en 
fauteuil. Standaard met pocketvering. 
Alle stoelen zijn direct uit voorraad 
leverbaar. Ook leverbaar in je eigen 
kleurkeuze, levertijd is dan ‘normaal’ 
en kleine meerprijs.
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Model Bern is één van de honderd modellen die we in 
de winkel hebben staan. Grootste collectie van IJmond, 
kom snel langs om proef te zitten.

R E L A X S TO E L B E R N 

stel zelf samen,  

zeer veel mogelijkheden:  

vast, draaibaar, maat, bediening,  

bekleding, arm, rug, accu, massage, 

verwarming, vanaf
_________________________

1.399,-

Klant van de maand september 2022
Familie Boeseken uit Beverwijk

Familie Boeseken

Al ruim 15 jaar wonen Mario en Silvia met hun kinderen Jordy 
(15 jaar) en Sem (13 jaar) in Beverwijk. Het huis ziet eruit alsof 
ze hier pas net wonen. Van de muren tot de vloer, van de 
meubels tot de keuken: het ziet er allemaal uit om door een 
ringetje te halen. 

“Het begon met de kamer van Jordy. We waren enkel en alleen op zoek 
naar een nieuwe kast. Toen volgde een nieuwe vloer voor de boven-
verdieping, de slaapkamer van Sem en voordat we het wisten werd de 
hele benedenverdieping omgegooid. Ook hier kwam een nieuwe vloer, 
werd alles opnieuw gewit en worden de meubels een voor een vervan-
gen”, verklaart Mario het feit dat alles er zo nieuw uitziet. 

Familiegeschiedenis
Doordat de gewenste kast toevallig in het krantje stond, kwam de fami-
lie bij Lubbers terecht. “We wonen al jaren in de buurt, lopen vaak langs 
de zaak, maar waren nog nooit binnengestapt. En dan verbaas je je in 
eerste instantie over de enorme winkel! Inmiddels komt het grootste 
gedeelte van ons meubilair hier vandaan en hebben we onlangs ook 
een nieuwe bank besteld”, aldus Silvia. 

Door De Kringloop op klapstoeltjes
Mario: “Ik zat op mijn werk toen ik een belletje kreeg van De Kringloop. 
Of ik aanstaande dinsdag tijd had? Tijd? Voor De Kringloop? Bleek dat 
Silvia De Kringloop direct benaderd had toen we de nieuwe meubels 

hadden besteld. We hebben vervolgens ruim 20 weken aan een bam-
boetafeltje met klapstoeltjes gezeten!” Hij kan er hartelijk om lachen. 
Daardoor waarderen ze de eettafel met stoelen misschien nog wel des 
te meer. 

Het land door
Het stel draait sowieso niet erg snel de hand ergens voor om. Zo 
heeft zoon Jordy zijn vriendin ontmoet via de chatboxen tijdens het 
gamen. Hartstikke leuk, maar Beuningen ligt niet bepaald om de 
hoek. Vader Mario mag daarom een paar keer per maand heen en 
weer rijden om zoonlief te brengen of te halen. Jordy is een op en 
top gamer en zijn sociale leven speelt zich voornamelijk online af. “Het 
is bijzonder om te zien hoe zo’n groep mensen met dezelfde interesse 
– het gamen – een hechte vriendengroep vormt. Dat hadden wij nooit 
kunnen bedenken!” zegt Silvia.  

Kasteelvrouwe
Sem vindt het heerlijk om samen met haar moeder te knutselen. Trots 
laat ze een verzamelboek zien vol foto’s, tekeningen en bonnetjes, 
ínclusief een foto van de vorige inrichting. “Toen er boven een nieuwe 
vloer gelegd werd, mochten Jordy en ik zelf met leuke ideeën voor 
onze slaapkamer komen. Ik heb toen gekozen voor een kasteelsfeer 
met allerlei antieke spulletjes. Ik heb een echte oude draaischijf tele-
foon en een vintage televisie. Die doet het natuurlijk niet meer, maar 
het verzamelen is echt een hobby van mij!” aldus een zeer trotse Sem. 

BernBern
Slechts één van de 
honderd modellen

Doordacht design
De unieke vormgeving en functionaliteit
vormen de basis voor een krachtig ontwerp.
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Gerrit van Assendelftstraat 3
1961 NH  Heemskerk
Tel 0251 232 813

Openingstijden: 
maandag gesloten
dinsdag 9:00-18:00 uur
woensdag 9:00-18:00 uur
donderdag 9:00-21:00 uur
vrijdag 9:00-18:00 uur
zaterdag 9:00-17:00 uur
zondag info op de website

Deskundig advies: wij geven u deskundig advies en 
voorlichting over de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden.

GRATIS bezorging: komt u naar ons, dan komen wij naar u!

Erkend CBW-lid: Uitgebreide garantie. Gratis parkeren.

L A A G S T E  P R I J S G A R A N T I E
Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere winkel tegen een lagere prijs, 
ontvangt u van ons het verschil terug.

BOX S PR I N G 
D E S I R E WAVE

160 x 200/210 cm, inclusief 

hoofdbord, matrassen en 

topmatras verkrijgbaar vanaf
_________________________ 

1.949,- 

elektrisch verstelbaar vanaf 

2.849,-

Keuze uit vele verschillende stoffen en kleuren

OOK VERKRIJGBAAR ALS:

90 x 200/210 cm  vlak € 1.199,- elek. € 1.649,-
100 x 200/210 cm vlak € 1.299,- elek. € 1.749,-
120 x 200/210 cm vlak € 1.649,- elek. € 2.099,-
140 x 200/210 cm vlak € 1.799,- elek. € 2.999,-
180 x 200/210 cm vlak € 2.099,- elek. € 2.649,-
200 x 200/210 cm vlak € 2.249,- elek. € 3.149,-
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