● AGORIA Woonontwikkeling (landelijk/regionaal) Korting 25% op bouwtekening voor verplaatsbare -mantelzorg- woning.
UNIEK in Nederland!
Telefoon: 0512-351114 / 06-55336839 Website: www.agoria.nl ACTUEEL
● Abraham's Mosterdmakerij & Restaurant (landelijk/regionaal) Een gratis minipotje mosterd én 10% korting op alle
lunch- en dinergerechten van de kaart.
Telefoon: 0595-491600 Website: www.abrahamsmosterdmakerij.nl
● ATE HOEKSMA'S Schildersbedrijf (regionaal): Korting 10% alle materiaal en scherp uurtarief van € 39,50.
Telefoon: 0512-363444
● Adventurepark Waddenfun (landelijk/regionaal): Korting 10%.
Telefoon: 0595-439880 Website: http://waddenfun.nl
● Autoschade van Kammen (regionaal): Altijd gratis vervangend vervoer.
Telefoon: 0512-361693 Website: www.autoschade-vankammen.nl
● B&B's / Groepsaccommodaties zie: www.lkgx.nl/b-b-en-groepsaccommodaties/ op dit moment ca. 80 landelijk verspreid!
● Bad Fontana Nieuweschans (landelijk): Korting 10% op dagentree.
Telefoon: 0597-527777 Website: www.fontanabadnieuweschans.nl
● Birwa Tours (regionaal): Bij dagtocht 1 gratis consumptie bij het diner! Bij meerdaagse reis vroegboekkorting!
Telefoon: 0511-424135 Website: www.birwa.nl
● Bouwbedrijf van der Woude (regionaal): Gratis verhuizing (dozen, verhuiswagen, verhuizers en plaatsing).
Telefoon: 0513- 465600 Website: www.bouwbedrijfvdwoude.nl
● BUFFET - RESTAURANT "de SCHAOPWAS" Elke donderdag het buffet voor €24,75 i.p.v. 29,75 (vanaf 14 januari 2016).
Telefoon: 0592-261897 Website: www.schaopwas.nl
● CAMPINGS zie: www.lkgx.nl/aanbiedingen/campings/ NIEUW
● De Blommerij (landelijk/regionaal): Korting 10%* *Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen. *Acties uitgesloten.
Telefoon: 0512-302277 Website: www.deblommerij.nl
● De Kachelschuur (landelijk/regionaal): Korting 10% op alle kachels en rookkanalen.
Telefoon: 06-55394787 Website: www.kachelschuur.nl
● Do-Care kapperswinkel winkel en internetwinkel (landelijk/regionaal): Bij aankoop krijgt u een gratis product naar
keuze (zie keuzelijst website!). Wanneer u ingeschreven bent bij de K.v.K dan heeft u recht op 20 korting!
● 'Grand Hotel "De Kromme Raake" (landelijk) Een romantische overnachting van zondag t/m donderdag voor € 120,00
i.p.v. € 150,00 voor 2 personen.
Telefoon: 0595 - 491600 Website: www.hoteldekrommeraake.nl
● Disneyland® Resort Paris (landelijk): Variërende kortingen van 15% tot soms 40%. Kijk op de site van LKGX voor meer
informatie en welke aanbiedingen actueel zijn.
● Eetcafé De Gouden Klok (regionaal) Soep van de week - Beste bal gehakt van Nederland (met frietjes, sla en warme groente)
- IJs met slagroom - samen voor € 16,00.
Telefoon: 0519-561552 Website: www.degoudenklok.nl
● E.J.E. Formaat Keukens (regionaal): Gratis kraan t.w.v. € 250,00 (maximaal).
Telefoon: 0511-441208 Website: www.formaatkeukens.com
● Easyjet (landelijk): Variërende kortingen en aanbiedingen. Kijk op de site van www.lkgx.nl voor meer informatie en
welke aanbiedingen actueel zijn.
Telefoon: 020-8110844
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● Easysit (landelijk): Korting € 300,00* *Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Telefoon: 088-6220220 Website: www.easysit.nl
● Excluvin (landelijk): Korting 50% op wijnproeverij bij u thuis.
Telefoon: 0594-614606 Website: www.excluvin.nl
● Gebr. Poortinga (regionaal): Korting 10% op verrichte werkzaamheden.
Telefoon: 0512-361981 / Mobiel: 06-10320756 Website: www.gebr-poortinga.nl
● Handelsonderneming Minco (regionaal): Korting 4%* * Aanbiedingen uitgesloten.
Telefoon: 0511-5414400 / Mobiel 06-15157754 Website: www.hominco.nl
● Hippehanddoeken (landelijk): Korting 7,5% op het gehele assortiment.
Via website: www.hippehanddoeken.nl
● HOEKSTRA BRANDBEVEILIGING (landelijk/regionaal): Geen BTW (21%) bij aanschaf Rookmelder(s); Vuurvreter vorstvrije
schuimblusser(s) en Vuurvreter blusdeken(s).
Telefoon: 0512-541977 Website: www.hoekstrabrandbeveiliging.nl
● HOEKSTRA INSTALLATIES (regionaal): Korting € 150,00 op plaatsing Nefit TrendLine HR-ketel met Moduline thermostaat
of korting € 250,00 op het plaatsen van zonnepanelen.
Telefoon: 0512-361376 Websites: www. hoekstrainstallaties.nl en www.hetenergieloket.com
● HOEKSTRA ONTZORGEXPERT (Noord Nederland) Gratis advies-/intakegesprek en gratis leuke welkomstattentie.
Telefoon: 0512-361376 Website: www.hoekstraontzorgexpert.nl
● Hout- en systeembouw Van Lingen (regionaal): Gratis goten (bij puntdak) te waarde van € 25,00 per meter.
Korting 25% dakbedekking (bij plat dak) normale prijs € 45,00 m².
Telefoon 0511-446255 Website: www.houtbouwvanlingen.nl
● Hutting Grafmonumenten (landelijk/regionaal): Korting 5% op alle grafwerk.
Telefoon: 058-2130180 Website: www.huttingnatuursteen.nl/Grafmonumenten
● Hutting Natuursteen (landelijk/regionaal): Korting 5% op alle natuursteen vloeren.
Telefoon: 058-2130180 Website: www.huttingnatuursteen.nl/Natuursteen
● IT STEE foar Iters en Drinkers (regionaal) Per persoon krijgt u bij het tweede kopje koffie, gratis een appelpuntje met
slagroom.
Telefoon: 0512-361580 Website: www.itstee.nl
● JAN JONKMAN DIERENSPECIAALZAAK (landelijk/regionaal): 10% korting* * Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
* Acties uitgesloten.
Telefoon: 0512-512708 Website: www.dszjanjonkman.nl Webshop: www.allesvooruwaquarium.nl
● Het Jopie Huisman Museum (landelijk): Bezoek aan het Jopie Huisman Museum.
• Mogelijkheid 1: Bezoek aan het Jopie Huisman Museum. Prijs: € 6,00 per persoon. Cadeautje: 1 poster van het
zelfportret van Jopie.
• Mogelijkheid 2: Bezoek aan het Jopie Huisman Museum. 2 bakjes koffie/thee en een stuk appelgebak. Prijs: € 10,00 per
persoon. Cadeautje: 1 poster van het zelfportret van Jopie.
Telefoon: 0515-543131 Website: www.jopiehuismanmuseum.nl
● Kapenga Wonen Buitenpost (regionaal): Korting 10% op de hele collectie*.* Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
* Acties uitgesloten.
Telefoon 0511-544444 Website: www.kapengawonen.nl
● KOBO Fietsen (landelijk/regionaal): Bij iedere fiets een GRÁTIS afleverbeurt en een Accessoire pakket t.w.v. € 50,00 *
* Vraag naar de voorwaarden.
Telefoon: 0512-546392 / Mobiel 06-38464383 Website: www.ktmfietsen.nl
● Koop Kozijnen & Deuren Centrum Noord (landelijk/regionaal): Kortingen oplopend tot 20% op de adviesprijzen voor alle
binnendeuren. Kortingen oplopend tot 25% op de adviesprijzen voor alle deurbeslag. Bij levering kozijnen gratis inzethorren
bij de draai-/kiepramen. Houten kozijnen: vraag gerust een offerte bij ons op voor zeer gunstige prijs!
Telefoon: 0512-366463 Website: www.deurencentrumnoord.nl
● KUBUS Buitenpost (regionaal): Korting 25% particulier en korting 10% zakelijk (voor het eerste jaar).
Telefoon: 0511-760000 Website: www.kubusbuitenpost.nl
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● Kunsthandel & Kunstuitleen Veenstra (landelijk/regionaal): Korting 10% op kunstaankoop en inlijstingen.
Telefoon: 0512-513223 Website: www.kunstuitleen-veenstra.nl
● Land Schoenmode (landelijk/regionaal): Gratis onderhoudsmiddel (twv. maximaal € 10,00) bij de aankoop van een paar
schoenen.
Telefoon: 0594-500293 Website: http://landzuidhorn.linefootwear.nl
● Lifesave (landelijk) Wanneer u gebruik maakt van de kortingscode LKGX, betaald u enkel de eenmalige
activeringskosten van €19,95 en ontvangt u het alarmapparaat (t.w.v. € 59,95) gratis. http://shop.livesafe.nl ACTUEEL
● KAMSMA schoenen (regionaal): Gratis onderhoudsmiddel (twv. maximaal € 10,00) bij de aankoop van een paar
schoenen. Bij aankoop van schoenen v.a. € 125,00 trakteren wij u op koffie met gebak bij onze overburen van restaurant
AMFORA (Nieuwe Oosterstraat 9).
Telefoon: 058-2162496 Website: www.kamsmaschoenen.nl/leeuwarden
● Makelaardij Gorredijk (regionaal): Woning taxatie, bijvoorbeeld met NWWI validatie € 325,- incl. kosten en BTW.
Aankoopbegeleiding € 1.150,- incl. kosten en BTW.
Telefoon: 06-14506552 Website: www.makelaardijgorredijk.nl
● Medior Computing (regionaal): Korting 10% op alle werkzaamheden, cursussen en workshops.
Telefoon: 050-3010308 / Mobiel: 06-50297344 Website: www.mediorcomputing.nl
● MIEDEMA CARAVANS (regionaal): Op het onderhoud van uw caravan remmentest gratis en bij vervanging van de banden
10% korting.
Telefoon: 0594-643011 Website: www.miedemacaravans.nl
● NANDA ILLUSTRATIES & VORMGEVING (landelijk) 10% korting over alle diensten van grafisch ontwerp, webdesign en
illustraties. In webwinkel artikelen is de korting is al verwerkt.
Website: www.nandadeboer.nl
● NOTARIKANTOOR LAUTENBACH (landelijke dienstverlening): Speciale tarieven via www.LKGX.nl.
Telefoon: 0251-203203 Website: www.lautenbach.nl NIEUW
● Nijboer Uitvaartzorg (regionaal): Korting € 500,00 op de uitvaartnota bij volledige verzorging van de uitvaart door Nijboer
Uitvaartzorg (zie voorwaarden: www.lkgx.nl).
Telefoon: 0512–331420 (dag en nacht bereikbaar) Website: www.nijboeruitvaartzorg.nl
● Pannenkoekenhuis Landzicht (regionaal) Gratis consumptie naar keuze (maximaal vier personen) wanneer u een
lekkere pannenkoek of een ander gerecht gebruikt.
Telefoon: 0512-351303 Website: www.pannenkoekenhuislandzicht.nl
● Plevier (landelijk): Kortingen tot wel 35% (zie voor meer informatie en wijze van bestellen: www.lkgx.nl).
● Rauwerda's Visrestaurant & Vishandel (regionaal) Korting 10%
Telefoon: 0512-364860 of 06-46715213 Website: www.rauwerdasvishandel.nl
● RCN Vakantieparken (landelijk): Korting 5% tot 40% seizoen 2015. Zie voor meer informatie en over boeken en
mogelijkheden seizoen 2014 op: www.lkgx.nl.
Telefoon: 0343-513547
● Renovadak (landelijk): Korting 3% op alles. Bij bestellingen kortingscode/waardeboncode LKGX gebruiken.
Telefoonnummer: 059-4248777 Website: www.renovadak.nl
● Restaurant Herberg de Pater (regionaal) Gratis consumptie voor of tijdens uw 3 gangen diner.
Telefoon: 0511- 408245 Website: www.herbergdepater.nl
● Restaurant "Heerlijkheid" (regionaal) Korting 15% korting op de totale rekening van een “Lunch of Diner (reserveren
verplicht).
Telefoon: 0594-641111 Website: www.heerlijkheid.nl
● Restaurant Prins Heerlijck (regionaal) Voor € 22,50 per persoon een speciaal voor LKGX gebruikers samengesteld
menu (zie website LKGX.nl)
Telefoon: 0512-382455 Website: www.prinsheerlijck.nl
● Sid's Campstore (landelijk): 10% korting. Bij bestellingen via de webwinkel bij actie- of kortingsbon vermelden: LKGX
Telefoon : 06-22956559 Website: www.sidscampstore.nl
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● SK Tegels & Sanitair (landelijk/regionaal): Showroom sanitair tegen 40-50% korting.
Telefoon: 0512- 360358 Website: www.tegelcentersk.nl
● SPORTCENTRUM EEKEBUREN (regionaal): Korting 10% op 10 x zwemmen in een groep van
50+ zwemmen.
Telefoon: 0594-503321 Website: www.eekeburen.nl
● Stena Line (landelijk): Korting 8% (zie voor informatie over boeken op: www.lkgx.nl).
● Buro Scanbrit (landelijk): Korting 5% (zie voor informatie over boeken op: www.lkgx.nl).
● Stropjedas.nl (landelijk): Korting 10% op het gehele assortiment (zie voor meer informatie op: www.lkgx.nl).
● Teak & Tún (landelijk/regionaal): Korting 10%.
Telefoon: 0512-538003 Website: www.teakentun.nl
● 't Ailand (regionaal) Gratis een snack/klein gerecht naar keuze proeven.
Telefoon: 0519-349033 Website: www.ailand.nl
● Theehuis bij 'De Buurvrouw' (regionaal) Koffie met gebak, het tweede kopje koffie gratis en 15% korting op een High Tea.
Telefoon: 06-12070038 Website: www.bboprolletjes.nl
● 't Pannekoekschip Leeuwarden (regionaal) Seniorenmenu voor € 12,50 (din. t/m vr.) Scheepsarrangement vanaf 15 pers.
voor € 12,50 pp. ipv. € 13,25 (din. t/m vr.).
Telefoon: 058-2120903 Website: www.pannekoekschipleeuwarden.nl
● TUI/Hotelopia (landelijk): Korting 11% / 12% op alle ca. 65.000 accommodaties (zie voor meer informatie op: www.lkgx.nl).
Korting 10% bij boekingen Autohuren via: http://whitelabels.Hotelopia.com/LKGX (Autoverhuur).
● Tuincentrum Burgum (regionaal): Korting 10%*. *Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.*Acties uitgesloten.
Telefoon: 0511-464163 Website: www.tuincentrumburgum.nl en www.doumazaden.nl
● Tuinstyling Hamersma (regionaal) Gratis 3D film ontwerp en bij realisatie door Hamersma 10% korting op aanplant.
Telefoon: 0512-361437 / Mobiel 06-29146252 Website: www.hamersma.nl
● United Consumers (landelijk): Kortingen op: GSM, brandstof, tankpas, tankpas, ziektekosten (VGZ), energie en
autoverzekering (zie voor meer informatie op: www.lkgx.nl).
● van der Lijn Wereldmode (landelijk/regionaal): Bij aankoop van €125,00 of meer krijgt u € 25,00 korting! (www.lkgx.nl)
Telefoon: 0512-361276 Website: www.vanderlijn.nl
● Vier x Vrij (landelijk): Altijd 50% korting! ca. 350 arrangementen! (zie voor meer informatie op: www.lkgx.nl)
● Westerhuis Audio & Video (regionaal): Extra korting van € 50,00 op Loewe aanbiedingen.
Telefoon: 0512-301484 Website: http://westerhuisaudiovideo.nl
● ZONWERING DE VRIES (regionaal): Korting 10%.
Telefoon: 0594-658589 Website: www.zonneweringdevries.nl

Dit is slechts een beknopt overzicht.
Nieuws, actualiteiten en meer informatie over de aanbiedingen en aanbieders vindt u op de site: www.LKGX.nl

LKGX Support & Communicatie • lkgxsurhuisterveen@hotmail.nl • +31 (0) 6-22480687
www.lkgx.nl • BTWnr. 60880909B01 • KvKnr. 58414495
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