De AlkmaarPas jaargids 2019
Doe meer dan 300 leuke dingen, gratis of met korting

•
•
•
•
•

Winkels
Musea
Bioscoop
Theater
Sport
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Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 adressen in
Alkmaar en omgeving. Je kunt met de AlkmaarPas een keer gratis
naar de bioscoop, het kaasmuseum en het biermuseum. Je krijgt
korting bij TAQA Theater de Vest, de bibliotheek, Podium Victorie,
IJsbaan De Meent Bauerfeind, zwembad Hoornse Vaart en heel veel
andere winkels en horeca. Bewaar dit boekje goed: het staat
boordevol Alkmaar-inspiratie!

Voor wie is de
AlkmaarPas?
De AlkmaarPas is handig voor
iedereen die weleens in Alkmaar
komt. Winkel je in Alkmaar of ga
je er graag naar het theater of de
bioscoop? Dan heb je het
aankoopbedrag zo
terugverdiend!

Waar krijg ik allemaal
korting met de
AlkmaarPas?
Met de AlkmaarPas krijg je
korting bij meer dan 300 winkels,
musea, horecazaken, sport
locaties en uitjes in Alkmaar.
Je vindt een overzicht in dit
voordeelboekje. Kijk voor het
complete overzicht met alle
kortingsmogelijkheden en

Alkma arPa

s 2019

300
MEE

R DA

leuk

N

e di
of me ngen,
t ko gratis
rtin
g

last-minute aanbiedingen op
www.alkmaarpas.nl.

Speciaal voor jou
extra voordeel
Bij de AlkmaarPas krijg je
een aantal tegoeden voor
extra voordeel:
✓G
 ratis bioscoopkaartje bij
VUE Alkmaar (geldig t/m
september 2019)
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✓ Tegoed t.w.v. € 5,- bij
TAQA Theater de Vest
✓ Tegoed voor drie maanden gratis
lidmaatschap bij de bibliotheek
(alleen voor nieuwe leden)
✓ Tegoed voor een gratis kop
koffie met een scone bij
Café Con Libros
✓ Tegoed voor € 5,- korting
(op cursussen vanaf € 50,tot € 100,-) en tegoed voor
€ 10,- korting (op een cursus
vanaf € 100,-) van Artiance
✓ Gratis entreekaartje bij zwembad Hoornse Vaart óf IJsbaan
de Meent Bauerfeind (geldig
van jan t/m juni 2019).
De tegoeden staan digitaal op je
AlkmaarPas. Betaal ermee door
je pas of app te laten scannen.

Last-minute
aanbiedingen
Voor pashouders worden
allerlei leuke tijdelijke acties
georganiseerd. Een extra korting
bij een winkel, een rondleiding,
stadswandeling, korting op
een theatervoorstelling, etc.
Houd voor de laatste acties
de website, nieuwsbrief en
de Facebookpagina van de
AlkmaarPas in de gaten!

Hoe blijf ik op de
hoogte van alle
kortingsacties?
Schrijf je op www.alkmaarpas.nl
in voor de maandelijkse
nieuwsbrief en volg de
AlkmaarPas op Facebook en

Instagram. Deel je plezier op
social media met #alkmaarpas.

AlkmaarPas kopen
De AlkmaarPas is te koop bij de
VVV Alkmaar, bibliotheek De Rijp,
de Alkmaarse bibliotheken,
Primera Magdalenenstraat en
Geert Groteplein, Van der
Meulen’s boekhandel, De Boer
Lederwaren, Vivant Kuijper en
Artiance.
Je kunt de pas ook bestellen
via www.alkmaarpas.nl. Fijn:
je betaalt geen verzendkosten!
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Prijzen AlkmaarPas

Zie je ergens dit logo?

✓ De AlkmaarPas is gratis voor
inwoners van Alkmaar met een
minimuminkomen (lager dan
120% van de bijstandsnorm)
✓ Kijk voor de actuele prijzen
en acties op onze website
www.alkmaarpas.nl.

Laat je AlkmaarPas zien bij het
afrekenen en de korting is voor
jou. Of download de gratis
AlkmaarPas-app op je telefoon
en laat aan de kassa zien dat je
ingelogd bent.

Gebruik de app!
In plaats van de AlkmaarPas kun
je ook de AlkmaarPas-app
gebruiken. Deze app is gratis te
downloaden. Bij aankoop van
de AlkmaarPas krijg je per mail
de inloggegevens toegestuurd,
waarmee je kunt inloggen in de
app. Om korting te krijgen kun
je in de winkel de pas of de app
laten zien.

De tegoeden die je bij de
AlkmaarPas krijgt, zie je direct
in de app staan.

Wat moet ik nog
meer weten over
de AlkmaarPas
✓D
 e AlkmaarPas 2019 is geldig
van 1 januari 2019 t/m
31 december 2019
✓ J e AlkmaarPas is persoonlijk;
bij gebruik kan er om je
identiteitsbewijs gevraagd
worden
✓D
 e kortingen zijn niet geldig
in combinatie met abonne
menten en/of andere acties
✓H
 et is niet mogelijk om
achteraf korting te krijgen
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✓ Aan de informatie in dit boekje
kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen
voorbehouden.

Zoek een actie
Bioscoop, theater en muziek
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Waar kan ik terecht
met vragen over de
AlkmaarPas?

Musea

6

Bibliotheek & cursussen

7

Veel vragen over de AlkmaarPas
worden beantwoord op
www.alkmaarpas.nl.

Varen in Alkmaar

8

Sport en gezondheid

8

Kijk onder het kopje contact
voor de meest gestelde
vragen. Je kunt je vraag ook
telefonisch stellen, bel hiervoor
(072) 511 22 54 of kom langs
tijdens een van onze spreekuren
op dinsdag en donderdag van
14.30 tot 16.00 uur.

Winkels en horeca in het centrum

11

Winkels en horeca buiten het centrum

20

Winkels in de Mare

21

Winkels en horeca in Schermer en Graft-De Rijp

22

Overig voordeel

22

6

Bioscoop,
theater en muziek

op het standaard tarief (niet op

Musea

feestdagen, in schoolvakanties en bij
speciale evenementen)

Podium Victorie
Pettemerstraat 5, Alkmaar

Beatlesmuseum
Pettemerstraat 12, Alkmaar
50% korting op de entree

20% korting op voorstellingen in de
kleine zaal. Kaarten zijn aan de deur
verkrijgbaar

TAQA Theater de Vest
Canadaplein 2, Alkmaar

KIDS

Stedelijk Museum
Alkmaar
Canadaplein 1, Alkmaar
€ 4,- korting op de entree

en korting op verschillende

Biermuseum de Boom
Houttil 1, Alkmaar

voorstellingen

gratis entree

Tegoed voor € 5,- korting (zie blz. 3)

VUE bioscoop Alkmaar
Pettemerstraat 1, Alkmaar

Gratis bioscoopkaartje (zie blz. 2) en

Hollands
Kaasmuseum
Waagplein 2, Alkmaar

van maandag t/m donderdag krijg je

gratis entree

KIDS

KIDS

€ 2,10 korting op filmvoorstellingen

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl

KIDS
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Beeldentuin Nic Jonk
Haviksdijkje 5, Grootschermer

Bibliotheek &
Cursussen

Fotoschool
Noord Holland
Amstelstraat 1, Alkmaar

Bibliotheek
Kennemerwaard
Gasthuisstraat 2, Alkmaar
Oudorperplein 13, Alkmaar
Laan van Straatsburg 2, Alkmaar
Van Maerlantstraat 8, Alkmaar
Rechtestraat 148, De Rijp

10% korting op activiteiten

Tegoed voor 3 maanden gratis lenen
bij het afsluiten van een nieuw

Maryamma workshops
Hermelijnkoog 46, Alkmaar

abonnement (zie blz. 3)

10% korting en € 10,- korting op een

€ 1,- korting op de entree

Museum in ’t Houten Huis
Tuingracht 13, De Rijp
10% korting op de entree

Museummolen
KIDS
Schermerhorn
Noordervaart 12, Schermerhorn
25% korting op de entree

Zee Aquarium
Van der Wijckplein 16,
Bergen aan Zee

KIDS

Seniorweb Alkmaar
Drechterwaard 16, Alkmaar
5% korting op alle
computercursussen

djembé arrangement

10% korting op de entree

Artiance Centrum
voor de kunsten
Canadaplein 3, Alkmaar

(max. 4 personen, niet geldig i.c.m.

Tegoed voor € 5,- korting (op

andere acties)

cursussen vanaf € 50,- tot € 100,-) en

KIDS

tegoed voor € 10,- korting (op cursus

Er zijn nog veel meer cursussen en
workshops waar je korting op
krijgt. Kijk op www.alkmaarpas.nl
voor het volledige aanbod!

vanaf € 100,-)
Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Varen in Alkmaar
Alkmaarse
bootjesverhuur
Geestersingel, Alkmaar

KIDS

10% korting
KIDS
De Kraak
Verdronkenoord 54, Alkmaar

10% korting op huur kano’s, bootjes
en fietsen

Fluisterbootverhuur
De Gouw
Zuiddijk 2a, De Rijp
10% korting
Greenjoy AlkmaAr
Mallegatsplein 10, Alkmaar
€ 10,- korting

KIDS

Sport en
gezondheid
KIDS

Balletschool Attitude
Stalpaertstraat 3a, Alkmaar
€ 20,- korting voor nieuwe leden

KIDS

Dansschool
de Bruijn-Bonel
De Jagerstraat 2, Alkmaar
€ 10,- korting op een beginnerscursus

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl

KIDS
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Dynamic Fit
Kees Boekestraat 2, Alkmaar
50% korting op de eerste sportmaand

Fitness & Personal
Training De Rijp
De Volger 25, De Rijp

Healthcenter
Hoornse Vaart
Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar

25% korting op Small Group Fitness,

Gratis proefles, bij inschrijving 50%

CN Capoeira
Gabriel Metsulaan, Alkmaar

online coaching en personal training

korting op de 1e maand contributie

20% op maandelijks lidmaatschap

Fit door Voeding
1 gratis bootcamp proefles,

Emma Cosmetics
Einsteinstraat 2, Alkmaar

10% korting op 20 bootcamp lessen
10% korting op een voedingsconsult

20% korting op een behandeling
naar keuze

Fit4Lady Alkmaar
Winkelwaard 481, Alkmaar

IJSBAAN DE MEENT
BAUERFEIND
Terborchlaan 301, Alkmaar

KIDS

10% korting op losse entreekaartjes

Gratis proefles en € 22,50 korting
op het inschrijfgeld

OHM Yogastudio
Pieterstraat 2, Alkmaar
€ 10,- korting op een 10-rittenkaart

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Scouting St. Laurentius
Stalpaertstraat 31, Alkmaar

Yuno Acupunctuur
Butterlaan 47, Heiloo

€ 3,50 korting op een

Voetreflexologie en yoga
met Bien
Amstelstraat 28, Alkmaar

kwartaalabonnement

25% korting bij de eerste afspraak

acupunctuurbehandeling

25% korting op de eerste

voor voetreflexmassage (op

Sizzling Salsa
Diverse locaties, Alkmaar
€ 10,- korting op het lesgeld

KIDS
Zwembad de Hout
Koning Willem-Alexanderlaan 2,
Alkmaar

voor alle beginnerscursussen

10% korting op losse entreekaartjes

vervolgafspraken 10% korting)

incl. gratis salsa les-dvd

Tom van der Kolk
Klaas Bootpad 2, Alkmaar

Zwembad
KIDS
Hoornse Vaart
Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar

50% korting op een fitnessintroductie

10% korting op losse entreekaartjes

of een proefles voor een groepsles

Trampolinevereniging
Triffis Alkmaar
Terborchlaan 301, Alkmaar
€ 5,- korting op het inschrijfgeld

KIDS

Er zijn nog veel meer sport- en
dansscholen waar je korting
krijgt. Kijk op www.alkmaarpas.nl
voor het volledige aanbod!

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Winkels en horeca
in het centrum

38 All4Running

Achterstraat

Dijk

58 DAYA Hummus & Falafel

6

10% korting

	20% korting op Daya’s wrap
The Original

10% korting op bedrukken
Fnidsen

Appelsteeg

3

62 T
 urks- mediteraans
restaurant Agam

Jouw kapsalon en meer

	15% korting op een
behandeling naar keuze

	3-gangenmenu voor € 19,95
(i.p.v. € 30,-)

83 Kropsla

Boterstraat

3

Versierd

	10% korting op verse sappen
en soepen

10% korting op sieraden

111 D&L Trends

4-8 Lucardi Juweliers
15

Ceco Tex

10% korting

Breedstraat

Lederwaren le Cachet

27 Vivant Kuijper
Pasfoto voor € 6,50

10% korting

	20% korting op de
accessoires, 10% korting op
alle kleding

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Gasthuisstraat

2

119 Sumangali

Café Con Libros

	Tegoed voor gratis koffie met
scone (zie blz. 3)
Gedempte Nieuwesloot

4

6

tapenades en de gedroogde
worsten van Brandt&Levie

10% korting op een diner
Hekelstraat

5

Tui Reisbureau

Coco Beauty

21

GroenLokaal

	20% korting op alle thee
en taartjes

 5,- korting op epileren en
€
verven wenkbrauwen

24 Jubar
5% korting

 10,- korting op de
€
administratiekosten

7

Mix Collection

29 Charlie & Sons

Wisselende acties

Vitamin Store

16

Afghan Art Gallery

	10% korting op de hele
collectie

	10% korting (m.u.v.
slowjuicers, blenders,
daglampen)

	20% korting op kettingen,
15% korting op andere
sieraden

10b Narrenkap

17

	5% korting

	Gratis sjaal bij aankoop van
een tas

59 Ariane Inden Alkmaar

18

10% Korting

111 De Hypotheekshop
 150 korting op de
€
advieskosten

31

Soepp
20% korting op alle soepen

Edith Rijkers lederwaren

Samen in de Keuken

	20% korting op vers
geroosterde noten,
zuidvruchten, olijven,

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Hoogstraat

15

786FRIDGE

	Bij aankoop van een paar
schoenen het onderhouds
middel cadeau

44 Simon Lévelt

Huigbrouwerstraat

	5% korting op koffie & thee
(min. besteding € 5,-)

2

Pinokkio

	Bij iedere aankoop een
presentje

Hof van Sonoy

17

Sjeintje Boterkoek

	20% korting op kussens,
boeken en deurstoppers
Houttil

28 Café ’t Hartje
10% korting

38-40 Thup’s Pizzabakkerij &
Delicatessen
	5% korting in het restaurant
of op de aankoop van
delicatessen

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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18

De Gouden Naald

22-24 Hi Fi Klubben

Laat

5% korting

	20% korting op de Argon
Radio2 DAB+ (normaal € 169,-)

119 Hatshoe

Kerkplein

3

23 Alkmaarse Outlet

De Bonte Bengel

	Speciaal AlkmaarPas
2-gangenmenu voor € 13,95
met na afloop een gratis kopje
koffie/thee
Koningsstraat

6

King’s Inn City

Koorstraat

Brilservice Alkmaar
10% korting

15

29 Bagels & Beans
Grote sap voor een kleine prijs
Kraanbuurt

3

Daghap voor € 8,50

5

	10% korting
(min. besteding € 29,95)

Anne & Max

	Bij aankoop van een paar
schoenen het onderhouds
middel cadeau

123 Fermento Lunchroom
	Koffie met punt taart naar
keuze voor voor € 4,50

134 Sneakers
	Bij besteding van min. € 75,een waardebon van € 10,-

	Kleine koffie en gebak naar
keuze voor € 5,-

147-149 McDonalds

Krebbesteeg

160-162 Brasserie De Huiskamer

9

Antiek & Brocante
10% korting

	15% korting bij min.
besteding van € 10,	Gratis kopje koffie/thee
bij lunch

Moeder & Co

	10% korting op
zwangerschaps- en babymode

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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167 Hans Anders Opticiens

26 Dagelijks Lekker

	10% korting op een complete
bril (niet geldig bij
actieprijzen)

	Bij aankoop van een kop
koffie een gratis muffin

30-32 DIDI

187 Siebel Juweliers

10% korting

82 Nelson Schoenen

	10% korting (zie
voor voorwaarden
alkmaarpas.nl)

10% korting

87	Van der Meulen’s
boekhandel

197 Sport 2000
10% korting

10% korting op een tijdschrift

198 Roast Espressobar
10% korting

199 Subway
10% korting

89 Steps
Langestraat

1

204 Helderman Sport
10% korting

5% korting

1B Gessica Dancewear

237 Klaver4Wonen
10% korting

Bijoutheek

10% korting

7

Girls & Boys

10% korting

98 Waardijk
	Bij aankoop van schoenen het
onderhoudsmiddel cadeau

103	Lunchroom Delifrance
	20% korting van ma t/m do
(niet tijdens schoolvakanties)

	Bij een min. besteding van
€ 50,- een tas cadeau

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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105 Snackworld

17a Primera

10% korting op de bestelling

119 Dolly’s Collection
	Bij besteding van min.
€ 100 krijg je een paar
Swarovski oorbellen naar
keuze cadeau

6

Idee Atelier
10% korting

121 Lunchroom Martinique
	Belegde baguette met
rosbief/ham/kaas voor € 2,75

13

Molenbuurt

21

Kaldi Alkmaar

10% korting

	10% korting op alle massages

Indeed Fashion boutique

Mient

5% korting

6

17

Runnersworld

	di, wo en do 10% korting op
de rekening (excl. drankjes)

13

De Fransman

Zanzz
wisselende acties

15

Suzette Crêperiebar

Rent a Scooter

25A	Schoonheidssalon
Infinite Skin Care

	5% korting op het hele
assortiment

12

10% korting

KIDS

	20% korting op de
‘Coupe De Mient’ en
20% korting op de roomijs-rol
(om mee te nemen)

Mallegatsplein

Marktstraat

Magdalenenstraat

20 IJssalon de Mient

45% korting op pasfoto’s

KIDS

Noorderkade
winkelcentrum

140 Barista Café
	20% korting op een normale
Quality Coffee en een Sweet
Favorite naar keuze

20% korting

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Payglop

10

Ritsevoort

Eyes + More

3

	2 enkelvoudige brillen voor
€ 145,- of 2 multifocale brillen
voor € 245,-

23 Fix Telecom
Alle hoesjes 2e halve prijs

	10% korting
(min. besteding € 20,-)

9

15

Terre des Hommes

Patisserie A.C. de Boer
Een seizoenslof voor € 8,95

Schoutenstraat

Curly’s Beads

30 Oxalis Alkmaar

5% korting

	Gratis bloemenvaas bij min.
besteding van € 20,-

20 Kattencafé
	15% korting op de lunchkaart
op woe, do en vrij

27 Daisy’s Lingerie
	Bij min. besteding van
€ 75,- krijg je een gratis Avet
slip naar keuze cadeau

66 Bloembinderij ’t Singeltje
10% korting
Scharlo

8A Vivant Scharlo
€ 7,50 voor pasfoto’s


34 Kleermaker Jacob
	10% korting op
kledingreparatie
Stationsweg

41

VERS eten en drinken

	20% korting op alle warme
dranken

60 Fun en Feest Megastore
5% korting

78F Restaurant STOER
15% korting

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Turfmarkt

1-9 Restaurant Vito
€ 1,50 korting op een pizza
Verdronkenoord

100 A.J. Coppens & Zn
	10% korting op accessoires
in de winkel v.a. € 25,-

121 Theo Groothuizen
	10% korting op teken- en
schildersmaterialen en
wissellijsten

139 Created by Earth
10% korting

Waagplein

Voormeer

2

12-14 Smorenberg
	5% korting op het gehele
assortiment

VVV Alkmaar
Informatieboekje stads
wandeling Alkmaar voor
€ 2,50 (normaal € 3,50)

Zevenhuizen

8

Saladebar Oogst

	10% korting op een
cappuccino

17

Eethuis Bodrum
10% korting op alle schotels

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Winkels en horeca
buiten het centrum
•Alcco Alcmaer Computers
Muiderwaard 404
5% korting (m.u.v. nieuwe laptops
en printers) en € 5,- korting op
onderzoekskosten à € 35,-

•BAS Ballonvaart
Opaalstraat
€ 10, korting op een ballonvaart

•Bloembinderij Gebroeders Jong
Wendelaarsstraat 1-3

•Escaperoom Alkmaar
Hamsterkoog 3F/H/K

10% korting, min. besteding € 10,-,
m.u.v. bezorgingen

15% korting op een escaperoom
(vanaf 4 speelsters,
m.u.v. zaterdag)

•Borst Bedden
Koedijkerstraat 28
10% korting op alle hoofdkussens
en bedtextiel

•Domino’s Pizza
Vondelstraat 61
Medium pizza naar keuze bij
afhalen € 4,99

•Beter Horen
Kennemerstraatweg 7
10% korting op batterijen en
10% korting op gehoor
bescherming op maat

•GAMMA
Omval 57
10% korting (vraag naar
voorwaarden)

•Maalderij de Gouden Engel
Kanaaldijk 236, Koedijk
10% korting op meelproducten

•Dubbelfoto
Kanaalkade 60

•Mi-ko Sushi
Zijperstraat 47

20% korting op een setje
pasfoto’s (4 pasfoto’s)

5% korting, bij elke bestelling
een portie mini loempia’s gratis

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Winkels
in de Mare

•Primera
Geert Groteplein 8
45% korting op pasfoto’s

•Schaats en skeeler
speciaalzaal Norg
Helderseweg 30

Beneluxplein

7

Dierenartsen de Mare
10% korting op vaccinaties

Gratis passend schaatsproduct
bij iedere aankoop

•Subway Drive
Koelmalaan 316

Europaboulevard

18

Het Onderdelenhuis
5% korting

174 Hans de Boer Tweewielers

4

 e Boer Lederwaren en
D
Bijoux

6

Zonvaart Reizen

354	Bloembinderij
Gebroeders Jong

 45 korting bij een min.
€
besteding van € 995,-

	10% korting, min. besteding
€ 10,- (m.u.v. bezorgen)

10% korting

10% korting

•Snackhouse Royaal
Muiderwaard 418

10-12 Decora Decasa

Familiepakket (4 personen patat,
4 frikandellen en mayonaise)
klein € 8,-, groot € 9,50

15

 10,- korting op een
€
onderhoudsbeurt

10% korting

Europaplein

Bloembinderij de Mare

9

	10% korting op bloemen en
planten, min. besteding € 10,-

Bakkerij Jonker BV
5% korting

59 Nelson Schoenen
10% korting

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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Winkels en horeca
in Schermer en
Graft-De Rijp

Overig voordeel
•Speelpark De Batavier
10% korting op entree

•Bram en Aagie
Raadhuisstraat 21, Graft
€ 0,50 korting op een snoepzakje en een snoepzakje
cadeau tijdens een rondvaart
(www.dagjederijp.nl)

•Restaurant het Genot van
Grootschermer
Noordeinde 12, Grootschermer
10% korting

•Stocks Schoenen en
Vrijetijdskleding
Grafterbaan 42, Graft
20% korting op CECIL jeans

•Theeschenkerij Mevrouw Cha
Noordervaart 30, Stompetoren
Een zakje thee cadeau bij een
theeproeverij (of bij afhalen van
bestelling thee)

•Fotoschool Noord-Holland
10% korting op activiteiten in
Alkmaar (m.u.v. fotoreizen- en
weekenden, jaaropleidingen)

•Het Weeghuis budgetcoach
20% korting op intake,
10% korting op afspraken

•Hoogvorst Slotenmontage
5% korting op materiaal

•Restaurant Het Schermer
Wapen
Oterlekerweg 3, Stompetoren
Bij ieder diner een presentje

•Troefmarkt de Reus
Noordeinde 14, Grootschermer
25% korting op alle ‘Grootschermer
producten’

•Kinderdagverblijf Kolkkidz
50% korting op het inschrijfgeld

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl
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•KOBRA Events

•Willem & Drees

20% korting op alle activiteiten

€ 10,- korting op de eerste
maaltijdbox

•Lasertag Combat Alkmaar

•Mi Moda Kids

10% korting op een
groepsarrangement

20% korting bij besteding
vanaf € 20,-

•Wijkcentrum Mare Nostrum
10% korting op het eten op di, woe
en do tijdens het Sociaal Eetcafé

•Ome Piet Partyverhuur
10% korting op verhuurartikelen

•Rijschool Woltheus
Eerste 10 rijlessen voor € 250,-

•Taxi Tervoort
5% korting op Schipholtaxi en
25% korting op normale taxi’s
(regio Alkmaar en omstreken)

•Vrachttaxi Alkmaar
10% korting

Dit zijn slechts een paar
voorbeelden van ‘overig
voordeel’. Kijk voor het volledige
aanbod op www.alkmaarpas.nl.

Kijk voor het volledige aanbod op www.alkmaarpas.nl

Veel l!
ee
voord

AlkmaarPas 2019

Lekker winkelen, samen een hapje eten of
een dagje cultuur snuiven? In Alkmaar kan
het allemaal en met de AlkmaarPas wordt
het extra voordelig!

AlkmaarPas
Gedempte Nieuwesloot 50
1811 KT Alkmaar
(072) 511 22 54
info@alkmaarpas.nl
www.alkmaarpas.nl

Kijk voor het volledige aanbod op

www.alkmaarpas.nl

/AlkmaarPas
@alkmaarpas.nl

