Argen-Co wenst als coöperatieve vennootschap waarde te creëren voor zijn
vennoten. Hiertoe zal het enerzijds een participatie nemen in Argenta Bank- en
Verzekeringsgroep, waardoor het jaarlijks een financieel dividend in functie van de
resultaten aan zijn vennoten zal uitkeren, anderzijds voor zijn vennoten extra
voordelen en kortingen gaan onderhandelen met externe partners.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft.
Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik wijzigen of schrappen. Argen-Co kan
ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op
die website kunt u ook de meest actuele versie van deze brochure downloaden.

Tot 18 % korting op
een aantal wijnen

Al van in 1997 verlaten we steeds de
platgetreden paden en speuren wereldwijd
naar wijnmakers die, door hun nooit
aflatende inzet, wijnen met karakter,
spanning en emotie produceren. Diezelfde
passie willen we maar wat graag met u
delen, want wijn staat nu eenmaal voor
beleving, genot en plezier.

5 % onmiddellijke
korting

Avance biedt een zeer actuele collectie
kwaliteitsschoenen voor dames, heren en
kinderen aan en heeft een uitgebreide
keuze
aan
handtassen
en
modeaccessoires.

10 % korting op de
kamerprijs van uw
volledige verblijf

Baan Chang is een luxueuze bed and
breakfast in Phuket, Thailand. U ervaart er
de Thaise leefwijze in alle gastvrijheid en
romantiek. Geniet van de Thaise weldaad
en laat u verwennen in de beste spa’s ter
wereld.

15 % korting op
online boekingen met
een geldig
vennotennummer

Al bijna 40 jaar staat het Luxemburgse
vakantiepark Fuussekaul synoniem voor
een ontspannende maar ook actieve
kampeervakantie. Het is prachtig gelegen in
het natuurpark Bovensûre met ontelbare
wandelroutes in de omgeving.

10 % korting op de
volledige collectie

Chileboutique is een gespecialiseerde
invoerder van Chileense wijnen.

De voordelen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief voorbehouden voor Argen-Co-coöperanten. Deze geeft de
voordelen weer die op 27/01/2017 beschikbaar zijn.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft. Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik
wijzigen of schrappen. Argen-Co kan ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op die website kunt u ook de meest actuele
versie van deze brochure downloaden.

Tot 6 euro korting op
uw toegangsticket

Efteling is al meer dan zestig jaar een
bijzondere wereld vol wondermooie
sprookjes, adembenemende attracties en
prachtig natuurschoon, waar je nooit
uitgekeken raakt.

10 % korting op de
hele collectie

Egeltje is een webshop waar je allerhande
leuke hebbedingetjes en ecologisch en/of
handgemaakte spulletjes kan vinden tegen
een zeer voordelige prijs.

11 % korting op uw
verblijf

Kies uit meer dan 60.000 internationale
hotels en resorts. Het aanbod wordt
dagelijks aangevuld met nieuwe hotels en
accommodaties. Alle hotels hebben ook de
TripAdvisor-beoordeling inbegrepen.

2 euro verhoging van
de premie van uw
netbeheerder per m²

Isolteam is een Belgische groothandel in
isolatiematerialen. Isolteam bestrijkt het
volledige isolatiespectrum, van gevels en
spouwmuren over hellende daken tot en
met vloeren, plafonds, zoldervloeren en
kelders.

10 % korting op de
volledige online
collectie

De online winkel voor speelgoed van
duurzame kwaliteit met een leuk design.

5 % korting

Lotus Travel is een reisbureau, gelegen in
het hartje van Hove. Lotus Travel wil u zéér
graag inspireren, ideeën aanbrengen en
nieuwigheden laten ontdekken met hun
ruim aanbod aan reizen.

De voordelen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief voorbehouden voor Argen-Co-coöperanten. Deze geeft de
voordelen weer die op 27/01/2017 beschikbaar zijn.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft. Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik
wijzigen of schrappen. Argen-Co kan ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op die website kunt u ook de meest actuele
versie van deze brochure downloaden.

Tot 25 % korting op
tuinmeubelen en
accessoires

Luxor Garden is een groothandel in
tuinmeubelen en terrasverwarmers. Al
meer dan 15 jaar importeren en verdelen
zij producten uit Indonesië en China.

3 % korting op uw
reissaldo

Bij Mare Tours kunt u terecht voor alle vlieg, auto- of busvakanties. U kunt een
uitgebreid gamma van de meest gekende
Touroperators bij Mare Tours terugvinden.

10 % korting op de
volledige online
collectie

Deze online premium dealer van Nutcase
helmen en accessoires maakt de ultieme
combinatie van veiligheid en mode
mogelijk. Het uitgebreide assortiment
helmen is perfect voor het hele gezin: van
baby tot peuter, junior en volwassene.

Verschillende
kortingen en
voordelen

Paint Trade Centre biedt u verf aan
onklopbare prijzen, te verkrijgen in onze
winkels of op onze online website.

15 % korting

Pearle Opticiens is marktleider in België
met meer dan 1 miljoen klanten en ruim
200 winkels. Zij leveren al 30 jaar optische
producten en streven naar de hoogst
mogelijk kwaliteit, service en deskundigheid.

Tot 38 % korting op
uw favoriete
magazines

Geniet nu van een korting op uw
abonnement op Trends, Knack of andere
titels van Roularta.

De voordelen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief voorbehouden voor Argen-Co-coöperanten. Deze geeft de
voordelen weer die op 27/01/2017 beschikbaar zijn.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft. Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik
wijzigen of schrappen. Argen-Co kan ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op die website kunt u ook de meest actuele
versie van deze brochure downloaden.

15 % korting op de
kamerprijs en gratis
airport shuttle heen
en terug

Riad O is een authentiek Marokkaans
hotelletje met 3 stijlvol ingerichte kamers en
2 suites. Riad O combineert luxe,
authenticiteit en charme ver weg van de
drukte van de oude stad.

Kijk op de website van
Scarlet om uw
voordeel als vennoot
te ontdekken

Scarlet is een telecommunicatieprovider die
zich richt op consumenten met oog voor de
beste prijs-kwaliteitverhouding. Scarlet
biedt vaste en mobiele telefoniediensten,
internetverbindingen en digitale televisie.

20 % korting op een
nieuw
jaarabonnement

U geniet als Argen-Co-vennoot een mooie
korting bij Sanoma Media, uitgever van
onder andere Flair en Libelle.

5 % korting

In je vernieuwde winkel vind je nog steeds
de laagste prijs, nog steeds de juiste
kwaliteit, nog steeds de grootste keuze in
schoenen, kleding, sport en accessoires! En
nu nog meer winkelplezier! Welkom bij
Bristol!

10 % op alle
slipcursussen

Slip Way is gespecialiseerd in het
organiseren
van
gemotoriseerde
evenementen tegen een lage prijs voor een
onvergetelijke leerzame dag!

Verschillende
kortingen en
voordelen

Wilt u in het steeds toenemende verkeer
toch mobiel blijven? Reken dan op VAB.
Sinds 1924 zijn ze uitgegroeid tot een
complete mobiliteitsclub, die er op
verschillende manieren voor zorgt dat u
minder stilstaat en met meer plezier rijdt.

De voordelen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief voorbehouden voor Argen-Co-coöperanten. Deze geeft de
voordelen weer die op 27/01/2017 beschikbaar zijn.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft. Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik
wijzigen of schrappen. Argen-Co kan ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op die website kunt u ook de meest actuele
versie van deze brochure downloaden.

10 % korting op alle
audio-, video- en
elektrotoestellen,
uitgezonderd GPS,
GSM en tablets

Al ruim 40 jaar lang vinden klanten de weg
naar Verdegem in Ertvelde-Evergem. Hun
geheim? Uitstekende toestellen van
topmerken, degelijke productinformatie en
een team van experts dat altijd paraat staat.

25 euro korting per
persoon voor ArgenCo-vennoten

Een ballonvaart, een unieke belevenis!
Geniet nu van 25 euro korting per persoon
voor Argen-Co-vennoten.

De voordelen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief voorbehouden voor Argen-Co-coöperanten. Deze geeft de
voordelen weer die op 27/01/2017 beschikbaar zijn.
Argen-Co kan niet garanderen dat dit aanbod in de toekomst behouden blijft. Partners kunnen hun aanbod op ieder ogenblik
wijzigen of schrappen. Argen-Co kan ook niet garanderen dat in voorkomend geval er een gelijkwaardig voordeel bij een
andere partneronderneming gevonden kan worden.
Het actuele aanbod kunt u steeds consulteren op de website www.argenco.be. Op die website kunt u ook de meest actuele
versie van deze brochure downloaden.

