
 

 

 

 
 

 

  

   

 

Beste lezer, 
 

 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief over de Zuid-Afrika actie. Belakos kijkt 

terug op een geslaagde actie. Wij brengen de meereizende klanten persoonlijk 

op de hoogt, in verband met de privacy zullen er geen namen bekend gemaakt 

worden.  
 

 

Jouw mening is belangrijk voor ons! 
Omdat wij continue bezig zijn met het optimaliseren van onze collectie en we 

graag willen weten wat je van de service van Belakos Flooring vindt, ontvangen 

wij graag feedback. Jouw mening is belangrijk en wij stellen het zeer op prijs als 

je de enquête in wilt vullen.   
 

Start de enquête ›  
 

Belakos gaat duurzaam! Lees meer ... ›  
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Actie Velar 
Velar is een nieuwe kwaliteit uit de Home Collectie. Velar is een zeer sterke 

kwaliteit met een luxe uitstaling, geschikt voor zwaar woongebruik (klasse 33), 

trapgeschikt en dat nu voor €79,95 per m¹! Deze actie loopt van 1 mei t/m 31 

augustus 2018.  
 

  

 

Milan Design Week 2018  
Belakos heeft de Salone del Mobile 2018 bezocht, dé designweek in Milaan! 

Lees verder...  
 

  

 

Samen aan de braai in Zuid-Afrika? 
De eerste klanten die de omzet gehaald hebben zijn al geïnformeerd over de 

reis die in november gaat plaatsvinden. Wil jij ook alvast weten hoe ver je van 

jouw Zuid-Afrika reis verwijderd bent? Vraag dan je omzetstatus op via jouw 

accountmanager of bel naar ons kantoor +31 (0)38 385 4622.  
 

Lees hier meer over deze actie ›  
 

 

 

Ranger Bob: “’n avontuur wat jy nie sal vergeet nie”      
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Maandelijkse mailing 
Deze nieuwsbrief gaat vanaf volgende maand verder als onze algemene 

nieuwsbrief en zo blijven wij jou net als het afgelopen jaar op de hoogte 

houden van collectiewijzigingen, aanbiedingen en trends. Oude nieuwsbrieven 

teruglezen kan hier.  
 

 

 

Instagram  
 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Twitter  
 

 

 

 

Email  
 

 

    

    

 

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? 

Klik hier om uw voorkeuren te aanpassen of om u af te melden 
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