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WASMACHINES
Gratis parkeren op eigen parkeerdak

Zichtenburglaan 31A
Den Haag

NIEUW

De trotse eigenaar Bob Ajodha 
van Bob-line viert zijn 15-jarig 
bestaan. In deze kapsalon waar 
bevlogen topkappers zich onder-
scheiden met persoonlijke aan-
dacht en een relaxte sfeer kunnen 
dames, heren en kinderen terecht 
om zich te laten knippen, kleuren 
en scheren.

De klanten worden bij Bob-line op 
een prettige manier geholpen en 
hun wensen resulteren niet alleen 
in een passend hairstyling advies 

maar ook in een perfecte uitvoe-
ring. De speerpunten van deze sa-
lon zijn kwaliteit, vakmanschap en 
eerlijk werk. Bob: “Men kan zich la-
ten knippen zonder afspraak en we 
knippen, kleuren en stylen voor aan-
trekkelijke prijzen, zodat de klant er 
altijd goed uit ziet!”

Tevens hanteert Bob-line een uniek 
systeem in Den Haag. Bob: “Be-
taal een vast bedrag per maand en 
ga net zo vaak naar de kapper als 
je zelf wilt. Dat kan bij Bobline al 

vanaf 21 euro. Dit voordelige abon-
nement maakt het voor een ieder 
mogelijk om te genieten van mooi 
haar… altijd… en wanneer je maar 
wilt. Makkelijker kunnen we het 
niet maken. Kom naar Bob-line. We 
lichten graag toe hoe het werkt. Je 
sluit gemakkelijk een abonnement 
af voor een jaar, wat opzegbaar is 
per maand.”

Aantrekkelijke aanbieding
Vanwege het 15-jarig bestaan doet 
Bobline een aantrekkelijke aanbie-
ding. De eerste 50 lezers van de 
ZuidwesterKrant die - tegen inle-
vering van dit artikel - een abonne-
ment afsluiten, ontvangen een leuk 
presentje.

Openingstijden
Bob-line is gevestigd aan de Vrees-
wijkstraat 228 (hoek Maartens-
dijklaan) in Den Haag. Tel. 070-
3672287. De openingstijden zijn 
op dinsdag t/m zaterdag van 9.00-
18.00 uur. Bekijk de info op web-
site: bobline-denhaag.nl

Volg Bobline hairstylist op
facebook: www.facebook.com/
KapsalonBobLine/

Bob-line viert 15-jarig bestaan 
met aantrekkelijke aanbieding

• De Haagse wethouder Boudewijn Revis wenst Bob veel succes met deze unieke 
actie in Den Haag en met zijn 15-jarig bestaan!

21.00
Wassen / Knippen

Onbeperkt knippen
of kleuren voor een vast 
en laag maandbedrag!

Onbeperkt genieten en er 
altijd verzorgd uitzien? Dat kan!

Naast een kappersbezoek zoals u dat bij
ons gewend bent, kunt u nu ook een

kappersabonnement afsluiten, om onbeperkt 
uw haar  te laten knippen en of kleuren voor 

een vst laag bedrag per maand. Bij een
kleurabonnement bepaalt u samen met uw 
stylist het type kleuring (spoeling of perma-

nente kleur, met of zonder high- en 
of lowlights). De minimale looptijd van 

uw abonnement is 12 maanden, daarna een 
opzegterrmijn van slechts 1 maand.

25.00
Kleuren

45.00
Knippen / Kleuren

Tel: 070-367 22 87
www.bob-line.nl

Vreeswijkstraat 228
2546 CD Den Haag

Het was voor de heer Anderson een 
aangename verassing: “Ik had nooit 
gedacht te zullen winnen, dus dit is 
een fantastische verrassing! Mijn 
vader komt al zeer lang bij JAMES 
Auto Service Nieuwenhuijsen en was 
al zeer tevreden. En ik nu natuurlijk 
helemaal!” Hij krijgt het factuurbe-
drag van € 674,72 op zijn rekening 
teruggestort.

Patrick Nieuwenhuijsen is erg te spre-
ken over de landelijke actie. “Door 
deze actie hebben wij weer een tevre-
den klant blij gemaakt. Wij attenderen 
al onze klanten op deze actie en de re-
acties zijn altijd positief!”

Landelijke actie
Zowel zakelijke als particuliere klan-
ten van JAMES kunnen zich voor 
de landelijke actie ‘Factuurbedrag 
terugwinnen’ registreren op www.
jamesautoservice.nl/factuur. Elke 
maand wordt één winnaar bekendge-
maakt die zijn volledige factuurbedrag 
terugwint. 

JAMES Auto Service
JAMES Auto Service is het merkonaf-
hankelijke auto- en servicebedrijf voor 
particulier- en leaserijder. JAMES on-
derscheidt zich door te focussen op de 

JAMES Autoservice Nieuwenhuijsen 
geeft factuurbedrag terug
De maandprijs van de landelijke actie ‘Factuurbedrag terugwinnen’ van 
JAMES is gevallen bij JAMES Auto Service in Rijswijk. Patrick Nieu-
wenhuijsen verraste de heer Anderson vorige week met de teruggave van 
het factuurbedrag. Klanten van JAMES maken elke maand kans om het 
volledige factuurbedrag terug te winnen als zij een review achterlaten op 
de website. Leaserijders die winnen krijgen een dinercheque ter waarde 
van 150 euro.

klant die centraal staat. Het universele 
autobedrijf biedt onderhoud aan alle 
automerken en typen van ieder bouw-
jaar. JAMES was de eerste onafhan-
kelijke formule in universeel auto-on-
derhoud voor de zakelijke markt (1,2,3 
/// AutoService – opgericht 2003). Dit 
kenmerkt zich door de unieke lan-
delijke dienstverlening met haal- & 
brengservice in combinatie met mer-
konafhankelijk onderhoud. JAMES beschikt over ruim 60 vestigingen in Nederland. De visie en missie is ‘Le-

• De heer Anderson (links) en Patrick Nieuwenhuijsen voor de vestiging van  JAMES 
Auto Service in Rijswijk.

ven zonder Autozorgen’. JAMES Auto 
Service is sinds 1 oktober 2014 eigen-
dom van de Vereniging van JAMES 
Autoservicebedrijven.

JAMES Auto Service Nieuwenhuijsen 
is gevestigd aan de Cobbenhagenstraat   
2  in Rijswijk.

Chris van Waes, juwelier, anti-
quair uit Poeldijk is gespecialiseerd 
in  oude sieraden. Logischerwijs 
koopt hij ook graag oude sieraden 
van particulieren in. Al vele malen 
kwam hij hier voor naar het NH At-
lantic Hotel in Kijkduin. Deze keer 
weer op zondag 22 mei.

Als gediplomeerd juwelier en taxateur 
onderwerpt Chris van Waes aangebo-
den voorwerpen van goud en zilver 
aan een professionele taxatie. Op basis 
van niet alleen gewicht maar ook het 

Chris van Waes koopt goud en zilver in
ontwerp van het sieraad of ander ob-
ject, bepaalt hij een reële prijs. Daar-
bij is het mooi te weten dat vrijwel 
niets zomaar wordt omgesmolten. Het 
meeste dat Van Waes inkoopt, wordt 
door een goudsmid nagezien en her-
steld om zo een nieuw leven tegemoet 
te gaan. 

Informatie
Wie zijn oude sieraden of an-
der goud en zilver wil verkopen 
kan terecht bij Chris van Waes 
op zondag 22 mei van 11.00 tot 

17.00 uur in het NH Atlantic Hotel aan 
het Deltaplein 200 in Kijkduin.

Voor inlichtingen
 0174-4446 35
of 06-53548966 
info@chrisvanwaes.nl en
www.chrisvanwaes.nl


