
Info aan de vrijwilligers van FC Axel en de leden van de Businessclub Vrienden van FC Axel. 
 

De hieronder vermelde sponsors bieden u als vrijwilliger of als lid van de Businessclub 
Vrienden van FC Axel, op vertoon van uw vrijwilligerspas of Vrienden van FC Axel-pas, 
de volgende voordelen: 
 

Arentis BV Terneuzen 20% korting op de huurtarieven van alle machines en 
gereedschappen die vermeld staan op onze website en in 
onze verhuurcatalogus (uitgezonderd  bemande machines). 

  

Bakker & Jansen Belasting – Advies - Administratie 
Contactpersoon: Marco Bakker 

10% korting voor een belastingaangifte 

  

Bolwerk 7 Terneuzen Zakelijke houders hebben recht op een gratis (intake) 
adviesgesprek van 1 uur. Als een pashouder daarna besluit 
klant te worden bij ons kantoor, ontvangt hij gedurende drie 
jaar 10% korting op zijn factuur. De kortingen zijn niet cumuleer 
baar met kortingen uit andere acties. 

  

Bouwcentrum Logus De Hoop Terneuzen 
 

5% korting op alle materialen 
Uitgezonderd offerte trajecten en aanbiedingen 

 

Restaurant Zilt & zout Cadzand 
Dimitri en Annika  
 

10% korting op de eindrekening. 
Voor gezelschappen vanaf 8 personen 
zijn er speciale arrangementen 

 

Erika Bodyfashion Axel 10% korting 
 

FitCorner Axel Leden, vrijwilligers en sponsors van FC Axel (in het bezit van een 
geldig vrijwilligers- of sponsorpas) kunnen tegen een 
gereduceerd tarief van € 27,50 per maand (fitness smart) 
onbeperkt sporten. Ter controle alleen aanmelden via het 
secretariaat van fcaxel@zeelandnet.nl welke dit voor akkoord 
aangeeft bij FitCorner.  

 

Hacktic Computer Products Terneuzen 
 

OfficeMarkt Alles voor kantoor Terneuzen 

10%  korting op service , Apk en technische dienst 
 

kantoorartikelen, kantoormeubilair, 
kopieermachines  10%  korting.  
Niet geldig bij actie’s  
Toner – en cartridges  5% korting  

 

Henno Cysouw Kijkt verder Terneuzen 
 

10% korting 
Niet geldig bij acties 

 

Healthcentrum Bodyline Hulst-Terneuzen Onbeperkt sporten voor € 35,00 per maand 
(=20% korting) 

  

HIT PROFIT Uw partner in Energie 
Partner van FC Axel 

Informeer vrijblijvend wat u kunt besparen op uw 
energierekening. vriendenfcaxel@zeelandnet.nl  
Veel FC Axel sponsors gingen u inmiddels met succes voor! 

 

Innovare 
Recycling Service 

Gegarandeerde kostenverlaging t.o.v. uw huidige 
afvalverwerker n.a.v. een gesprek 

  

Errea Sportkleding via FC Axel Kijk op de FC Axel-webshop https://fcaxel.clubwereld.nl   
 

 

Teamcenter Zeeland Axel Kijk op de FC Axel-webshop https://fcaxel.clubwereld.nl    
 

Profile De fietsspecialist Axel 10% korting 
Niet bij inruil 

 

De Pooter Olie Terneuzen 
O.a. Tankstation Drieschouwen 
 

DPO Tankcard € 0,09 per getankte liter + € 0,03 in de clubkas 
per getankte liter. 
Zie voor info: www.depooterolie.nl 
Aanvragen: vriendenfcaxel@zeelandnet.nl 

 
 
 
 
 



Bosch Car Service Snoodijk Axel Vraag naar de voorwaarden 
Contactpersoon: Peter Snoodijk 

 

 

Saman & Compiet Financiële Diensten Axel Voor de vrijwilligerspas: Op vertoon 10% korting op 
hypotheekadvies. Dit voordeel kan oplopen tot € 250,- per 
advies! 

 

Reham Vastgoed Zaamslag 
Vraag vooraf de voorwaarden op!  

Gratis waardebepaling bij verkoop woning 
€ 250,-  korting op de courtage bij verkoop 

  

’t Verfuus Axel 10% korting 
Niet geldig bij acties en naamplaatjes 

 

All Safety Terneuzen  10% korting 
 

 
Zijn er bij u vragen over deze lijst neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar: vriendenfcaxel@zeelandnet.nl 
Versie: 9-2021 

 


