
Vanden Borre solidair met de slachtoffers van de overstromingen 
 

De Commerce Cares-actie werd door COMEOS gelanceerd omwille van het noodweer in België. 

Vanden Borre neemt deel aan de actie om slachtoffers van de overstroming een hart onder de 

riem te steken. Je geniet als slachtoffer van 10 % korting op kleine en grote elektrotoestellen bij 

aankoop van minstens € 500 aan toestellen uit deze categorieën. De actie is geldig van 4 

augustus t.e.m. 4 september 2021.  

 

Hoe geniet je van de korting? 

Kom naar je favoriete Vanden Borre-winkel en breng het volgende mee:  

o Het officiële attest dat je van je verzekeringsmaatschappij of een tussenpersoon hebt 

ontvangen 

o Een kopie van je identiteitskaart 

 

Kan je je onmogelijk zelf verplaatsen?  

Dan kan je een derde aanduiden die in jouw plaats naar de winkel komt. Hij of zij vertegenwoordigt je 

en moet het volgende meebrengen: 

o Het officiële attest dat je van je verzekeringsmaatschappij of een tussenpersoon hebt 

ontvangen 

o Een kopie van je identiteitskaart 

 

Hoe helpt Vanden Borre me?  

Onze verkopers checken je officiële attest en de gegevens van je identiteitskaart en gaan nadien samen 

met jou op zoek naar de beste toestellen voor jou en je gezin. Ze staan je bij met advies en 

beantwoorden je vragen. Ze houden hierbij uiteraard ook rekening met de leveringstermijn en de 

dringendheid van de toestellen. Als slachtoffer van de overstromingen krijg je 10 % korting op kleine en 

grote elektrotoestellen bij aankoop van minimum € 500 aan toestellen van deze categorie. 

En de levering van mijn toestellen? 

Ook voor de levering van je nieuwe toestellen, kan je uiteraard rekenen op Vanden Borre. We leveren 

je toestellen gratis aan huis en sluiten grote elektrotoestellen ook aan. Is je woning momenteel 

onbewoonbaar? We vragen je om onze verklaring op eer in te vullen en te ondertekenen en bepalen 

dan samen met jou waar je toestellen geleverd moeten worden. 

 

 


