
Wiebachstraat 77c, Kerkrade

HORNBACH Vloeren is onderdeel van:

Een vast aanspreekpunt1
Alles kan op rekening2
Meerdere ProfiCards3
Eigen servicebalie4
Reserveren & Afhalen5
Geen aanbetaling  

bij bestelling6
Retourneren binnen  

90 dagen7
ProfiPack: meer kopen, 

minder betalen8
Extra service & partners9
Een eigen website:

hornbachprofi.nl10

De 10 voordelen van de ProfiService:

Speciaal voor de

PROFESSIONAL

Eigen ProfiKassa
Geen zin om aan te sluiten in de rij voor 

de kassa, achter al die hobbyklussers? 

Hoeft ook niet! Als professional meld je 

je bij de ProfiBalie. 

ProfiPack: meer kopen, 
minder betalen
Dat noemen wij dus volumevoordelen. 

Profi’s besparen bij HORNBACH door 

grote afname en zeer voordelige pallet- 

en doosprijzen.

De ProfiAdviseur
Een vakman met verstand van zaken 

die aan een half woord genoeg heeft en 

een team van specialisten achter zich 

heeft staan. Een vast aanspreekpunt 

die je ook gewoon kunt appen om een 

bestelling voor je klaar te zetten zodat jij 

meteen door kunt naar jouw project. De 

ProfiAdviseur staat op werkdagen vanaf 

7.00 uur voor je klaar.

Alles kan op rekening
Laat die portemonnee maar in je zak. 

Met de ProfiCard kun je op rekening 

kopen. Op hornbachprofi.nl heb je inzicht 

in je bestedingen en kun je eenvoudig 

de openstaande rekeningen betalen. 

Per maand staat er een overzicht voor 

je klaar. Voor je administratie wel zo 

handig. Voorkomen dat je medewerkers 

onnodige, contante aankopen doen?

Vraag ook voor hen gratis ProfiCards aan.

Openingstijden:
Ma.-vr. 7.00-21.00 uur, 
za. 8.00-18.00 uur, 
zo. 12.00-17.00 uur.

Wiebachstraat 77c,
Kerkrade

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op hornbachvloeren.nl 
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Openingsweekend Openingsweekend 26 26 t/mt/m 28  28 novembernovember
Kijk voor meer informatie op hornbachvloeren.nl
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De grootste in vloeren | hornbachvloeren.nl



20.000
artikelen

Van tegels tot laminaat, houten vloeren, vloerbedekking, PVC en gietvloeren: je vindt het in alle soorten en Van tegels tot laminaat, houten vloeren, vloerbedekking, PVC en gietvloeren: je vindt het in alle soorten en 

maten bij HORNBACH Vloeren. Vrijdag 26 november opent de allereerste HORNBACH Vloeren in Kerkrade! Met maten bij HORNBACH Vloeren. Vrijdag 26 november opent de allereerste HORNBACH Vloeren in Kerkrade! Met 

een oppervlakte van ongeveer 7.000 m2 vind je hier alles wat je nodig hebt voor jouw vloer. En zoals je van een oppervlakte van ongeveer 7.000 m2 vind je hier alles wat je nodig hebt voor jouw vloer. En zoals je van 

HORNBACH gewend bent, vind je ook bij HORNBACH Vloeren een overweldigend assortiment tegen vaste lage HORNBACH gewend bent, vind je ook bij HORNBACH Vloeren een overweldigend assortiment tegen vaste lage 

prijzen, de grootste voorraad, uitstekende service en deskundig advies.prijzen, de grootste voorraad, uitstekende service en deskundig advies.

HET GROOTSTE VLOERENCENTRUM 
VAN NEDERLAND NU IN KERKRADE!
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De grootste voorraden

Het grootste  
assortiment

20.000
artikelen
20.000
artikelen

Gegarandeerd altijd 
de laagste prijs!

Deskundig advies

Uitgebreide service

HORNBACH 
   Vloeren 

loopt over 
     van aanbod



Montage tegen 
een vaste prijs
Vakkundig en betrouwbaar
Zo werkt het:
1. In de vestiging maak je een afspraak voor het opmeten.

2. Onze servicepartner beoordeelt de situatie bij jou thuis en meet 
alles op. De opmeetkosten worden met de montage verrekend.

3. Onze medewerker in de vestiging stelt vervolgens een individuele 
offerte met een vaste prijs op. 

4. Jouw project wordt door onze aangesloten vakman vakkundig uitgevoerd 
en hoeft alleen nog door jou goedgekeurd te worden.

Voorbeelden van projecten:

• Laminaat leggen

• Tapijt leggen

• Vinyl leggen

• Traprenovatie

• Vloertegels leggen

• Bestraten

Benieuwd wat voor projecten wij nog meer uit handen kunnen nemen? 
Of wil je meer informatie? Kijk dan op:

hornbach.nl/montageservice

Project Budget
Extra budget nodig voor je verbouwing? Het HORNBACH 
Project Budget geeft je financiële ruimte. Vraag naar de 
mogelijkheden bij ons Servicecentrum.

Verhuurservice
Bij ons kun je machines, afvalcontainers, aanhangers en 
bestelwagens huren! Vraag naar de mogelijkheden bij ons 
Servicecentrum.

Legservice
Geef het leggen van jouw nieuwe vloer uit handen. Onze 
medewerkers vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn.

3D Design
Wij brengen jouw ideale vloer tot leven in 3D zodat jij direct 
ziet hoe de vloer staat in de ruimte die jij voor ogen hebt.

Maatwerkservice
Vloerkleden kun je bij ons op maat laten maken en je 
kiest zelf de gewenste afwerking! 

Goederenterugname
Alle ongebruikte voorraadartikelen* kun je op vertoon van je 
kassabon tot 30 dagen na ontvangst kosteloos terugbrengen! 
* M.u.v. speciale bestellingen, op maat gezaagde artikelen

Bestel-, reserveer- en bezorgservice
- Wij kunnen alle gangbare merken voor je bestellen.
- Online reserveren en binnen 4 uur afhalen in de vestiging.
-  Jouw aankopen thuis laten bezorgen? Onze medewerkers  

vertellen je graag wat dat kost. 

Onze services  
op een rij: Soms heb je gewoon geen tijd om zelf de handen uit de mouwen te 

steken. Of een project is zo groot dat je wel wat hulp kunt gebruiken. 
Maak dan gebruik van de HORNBACH Vloeren Montageservice.

Jouw voordelen
   Montage en het ter plekke gebruikte verbruiksmateriaal voor een 

gegarandeerde vaste prijs*. 

  Inclusief demontage van een vergelijkbaar bestaand element.

Snelle en eenvoudige afhandeling.

Alles uit één hand, HORNBACH Vloeren is je contractpartner.

  Controle door de vaklieden en kwaliteitsgarantie door HORNBACH 

Vloeren.

*Informeer in de HORNBACH Vloeren-vestiging.

Laat je project uitvoeren door een vakman!
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Deskundig advies  
voor jouw project.

START JOUW PROJECT ONLINE.

Reserveren en afhalen in de vestigingReserveren en afhalen in de vestiging
-  Artikelen gemakkelijk online reserveren- Artikelen gemakkelijk online reserveren
-  Maximaal 4 uur na het verzenden van je reservering staan  - Maximaal 4 uur na het verzenden van je reservering staan  

de artikelen klaar in de vestiging om te worden afgehaald de artikelen klaar in de vestiging om te worden afgehaald 
- Geheel kosteloze service- Geheel kosteloze service

Bestellen en thuis laten bezorgenBestellen en thuis laten bezorgen
-  Artikelen gemakkelijk online bestellen- Artikelen gemakkelijk online bestellen
- Gegarandeerd altijd de laagste prijs- Gegarandeerd altijd de laagste prijs
- Eenvoudig en veilig betalen- Eenvoudig en veilig betalen
- Levering rechtstreeks bij je thuis- Levering rechtstreeks bij je thuis
-  30 dagen retourrecht – ook in de vestiging- 30 dagen retourrecht – ook in de vestiging

Wij helpen jou bij de planning, 
aankoop én uitvoering.

• Meer dan 20.000 artikelen 
Naast het enorme assortiment in de vestiging heb je in onze 

Onlineshop nog veel meer keuze! En dat aantal groeit elke dag. 

Reserveer en haal af in de vestiging óf laat jouw bestelling 

rechtstreeks bij je thuisbezorgen. 

• Vergelijk onze producten 
Ben je op zoek naar specifieke producteigenschappen en de 

perfecte aankoop? Selecteer dan meerdere producten in onze 

Onlineshop en vergelijk ze op de punten die jij belangrijk vindt.

• Altijd de laagste prijs 
Wij doen niet aan aanbiedingen. Bij HORNBACH Vloeren profiteer 

je altijd van de laagste prijs. In de vestiging en online.  

Kijk op hornbach.nl/prijsgarantie voor alle details.

• Uitgebreide projectkennis 
Complete boodschappenlijstjes en stap-voor-stap-handleidingen 

om af te drukken of als video te bekijken.

• Advies & inspiratie 
Pagina’s met projectinformatie, meer informatie over onze 

services. Alles wat je moet weten, hebben we hier voor je 

samengevat. 

hornbachvloeren.nl

Scanner
• Zelf-Scan
• Barcode
• Beeldherkenning

Winkelwagen

Direct toegang  
tot product- en 
projectinformatie.Projecten

Bood-
schappen-
lijstje

Vestigingsinfo

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere 

landen. De App Store is een dienst van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Ook voor HORNBACH Vloeren:  

de HORNBACH app!  

Download nu!
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MET ONZE VOORRADEN KUN JE HEEL 
LIMBURG VAN EEN VLOER VOORZIEN! 

Gietvloer Laminaat PVCParket Tegels Vloerbedekking



Enorm assortiment

3D ontwerp

Uitgebreide service

Bespaar tijd en 
laat je bestelling 
thuisbezorgen
hornbach.nl/thuisbezorgen

Afgesproken:

Gegarandeerd altijd 
de laagste prijs!
Online en in de vestiging.

Als je binnen 30 dagen na aankoop bij 

een concurrent in Nederland toch een 

identiek artikel vindt dat goedkoper is, 

dan krijg je het bij ons voor dezelfde prijs 

min nog eens 10% extra voor je tip. Geldt 

ook bij aanbiedingen en internetprijzen. 

Uitverkopen zijn uitgesloten. Details zijn 

te vinden op:

hornbach.nl/prijsgarantie

HORNBACH Vloeren: 
Dé specialist   
            in 
      vloeren!
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