
MAAK  
JE HUIS
DUURZAAM  GRONINGEN  

VERDUURZAAMT

Wij helpen je op weg met maar liefst twee maanden lang  
15% korting op je isolatie aankoop.  
Alleen bij GAMMA Appingedam, Groningen-Oost, 
Groningen-West, Hoogezand en Veendam.1

15% 

KORTING
op je isolatie 
aankoop1

twee maanden lang



DEELNEMENDE BOUWMARKTEN:
GAMMA Appingedam, GAMMA Groningen-Oost,
GAMMA Groningen-West, GAMMA Hoogezand  
en GAMMA Veendam.

OPENINGSTIJDEN
Bekijk de actuele  
openingstijden  
op gamma.nl

Geldig vanaf:                Geldig tot:

Voordeelpasnummer:                

Handtekening klant:

Handtekening medewerker GAMMA:

1   Op vertoon van deze coupon en je GAMMA Voordeelpas ontvang je twee maanden lang 15% korting op  
al je aankopen uit ons isolatie assortiment. De coupon is alleen geldig met de GAMMA Voordeelpas en 
niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, op reeds bestelde artikelen, aankopen via GAMMA 
infopunt, online, OK artikelen, Altijd Laag artikelen, GAMMA Cadeaupas, kluscontainer, Bulky, levend 
goed (zoals kerstbomen en planten), multimedia artikelen alsmede voor services, verhuur en producten 
en/of diensten van PostNL. Bij iedere transactie is legitimatie verplicht. Laat, bij je eerste aankoop, de 
coupon bij de servicebalie voorzien van een datumstempel en een handtekening. Van die datum is de 
coupon 1 maand lang geldig en ontvang je bij iedere aankoop 15% korting. Deze coupon is alleen inwissel-
baar bij de deelnemende GAMMA bouwmarkten. © GAMMA

 

15% KORTING 
OP JE ISOLATIE 
AANKOOP1

Speciaal voor jou als bewoner van de regio 
Groningen stelt de overheid in 2022 €10.000 
subsidie beschikbaar voor de verduurzaming van 
je woning. Daar bovenop helpt GAMMA je graag 
op weg met twee maanden lang 15% korting op 
al je isolatie aankopen. Zo haal je het maximale 
uit deze subsidie en maak je jouw huis voordelig 
duurzamer.

Zo werkt het: 
1.   Activeer deze leaflet door het gedeelte hiernaast in te vullen 

en te laten ondertekenen door een medewerker uit een van de 
deelnemende GAMMA bouwmarkten.

2.  Koop de benodigde producten uit ons isolatie assortiment  
bij een van de deelnemende bouwmarkten.

3.  Dien de kassabon in via de subsidieverstrekker.
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