
    

thuiszorgwinkel 
hoorcentrum 

apotheek
zomeracties

boordevol 
acties geldig 
in juni en juli

20%
korting op
zonne- en 
muggen-
bescherming

gratis 
accessoires 
bij nieuwe 
scooter

15% 
korting op 
badmode 
en lingerie

15% 
korting 
op zitbal 

https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/vlot-vooruit/scooters
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/ergonomische-zithulpen/zitballen/bestellen/zitbal-sissel-securemax/127469?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-cover-zitbal&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/mooi-en-vrouwelijk/badmode?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-cover-badmode&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&kind[]=aftersun&kind[]=&kind[]=insectenbestrijding&kind[]=zonbescherming&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-cover-zonnebescherming-muggen&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/vlot-vooruit/scooters?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-cover-scooters&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


actie-
voorwaarden
De acties in deze folder zijn 
geldig t.e.m. 31 juli 2020 of 
zolang de voorraad strekt. 
Loopt de promoperiode 
korter, dan vermelden we 
dat bij het product. De 
promoties en kortingen 
in deze folder kan je niet 
cumuleren met andere 
kortingen of acties op 
hetzelfde product, ook niet 
met de CM-ledenkorting 
(tenzij anders vermeld).

Verantwoordelijke uitgever: 
Jasmien Coenen, Goed 
hulpmiddelen en Goed Farma CV 
erkend als SO, Haachtsesteenweg 
579, 1030 Brussel - 03 205 69 29. 
Oplage: 70.000 exemplaren. 
Overname van teksten en 
illustraties is enkel toegelaten na 
toestemming van de uitgever. 
De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
druk- of 
zetfouten. 
Prijzen onder 
voorbehoud van 
wijzigingen. 

Kom je dit ‘alles goed’ logo 
tegen in de folder? Dan zie je 
meteen waar je moet zijn voor 
advies of een kortingsactie.

zomer vol 
gezonde 
voordelen 
Bij Goed vind je alles om er 
een toffe zomer van te maken: 
bescherming tegen beestjes en 
de zon, hoorapparaten om de 
bijtjes beter te horen zoemen, 
loophulpmiddelen voor 
uitstapjes, mooie badpakken … 

Je krijgt bij ons persoonlijk 
advies, goede service én je 
geniet ook van kortingen en 
promoties. Zowel in onze 
vestigingen als op onze 
webshop. Ontdek je voordelen 
in deze folder. 

meer tips, 
verhalen  
en nieuws

• Vraag naar ons gratis
Goed magazine in een
van onze vestigingen.

• Schrijf je in op onze
nieuwsbrieven op
goed.be/nieuwsbrief.

eerste hulp 
bij zomer-
ongevallen

Acties geldig bij  
Goed thuiszorgwinkel, 
Goed apotheek en op  
goed.be/promoties.

Flamigel 
100 gram 
verzacht bij 

oppervlakkige snij- 
en brandwonden.

€ 17,48 € 14,86

-15%

Hansaplast 
pleisters

kleven elk wondje dicht, 
zowel bij jezelf als bij je 

(klein)kinderen.
vanaf € 3,39 € 2,71 

* korting niet geldig op 
footcare gamma en pleisterspray

-20% *

thuiszorgwinkel 
hoorcentrum 

apotheek

een hart 
voor elkaar

1° editie – lente & zomer 2020

bij Goed zijn we 
een en al oor

10 gouden 
hartregels

10 wandelroutes  
in de buurt

van harte  
aanbevolen
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http://goed.be/nieuwsbrief
http://goed.be/promoties
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/eerste-hulp-and-thuiszorg/wondzorg/bestellen/flamigel/151276
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=hansaplast&sortmode=popularity-desc
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=hansaplast&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-hansaplast&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/eerste-hulp-and-thuiszorg/wondzorg/bestellen/flamigel/151276?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-flamigel&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


 

-20%

zo zon je gezonder vervelende 
beestjes

Vreselijk, die muggen. Het 
gezoem, de jeuk … Gelukkig 

zijn er middeltjes om ze 
weg te houden en de pijn 

te verzachten.

Acties geldig bij  
Goed apotheek, Goed 
thuiszorgwinkel en op 
goed.be/promoties.

Actie op een selectie zonnebescherming en aftersun bij Goed apotheek. 
Eucerin ook bij Goed thuiszorgwinkel en op Goed.be/promoties. 

geen hinder van de  
weerkaatsende zon
Weerkaatst de zon op je bril? Bescherm 
je ogen met een overzetzonnebril. Handig, 

veilig … én modieus. Keuze uit 
verschillende modellen en kleuren.
vanaf € 44,99 € 34,99

- € 10

Korting op het volledige gamma INVU overzetbrillen bij  
Goed thuiszorgwinkel en op goed.be/promoties.

-20%

volledige verzorging

• Gebruik lippenbalsem met 
beschermingsfactor tegen 
verbranding en uitdroging. 

• Koel en hydrateer je huid 
na het zonnen met een 
aangename aftersun. 

• Verwijder eerst dode huid- 
cellen met een scrub voordat  
je een zelfbruiner aanbrengt.

• Bruine vlekjes op je huid? 
Vraag raad aan je apotheker 
voor extra bescherming.

€ 8,90 
nu met 

gratis 
minitube

bescherm  
ook je huisdier

met een tekentang en 
vlooienspray. Vraag 

advies aan je 
Goed apotheker.

toch gestoken? 
Kalmeer je huid  

met Calmiderm zalf.

vanaf € 8,95 € 7,16

vanaf € 8,4 € 6,72

http://goed.be/promoties
http://Goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
https://www.surplusgezondheid.be/zoek-een-apotheek
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=eucerin&kind[]=aftersun&kind[]=zonbescherming&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-zonnebescherming&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=mouskito&brand[]=moustimug&brand[]=&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-muggenbescherming&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding/bestellen/calmiderm-creme-40g-15g-gratis?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-calmiderm&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/goed-gezien/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=invu&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-overzetzonnebril&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


goed uitgerust 
op weg 
Goesting om te fietsen, wandelen of winkelen?  
Ook al ben je minder goed ter been, wij zorgen 
voor een geslaagde rit of uitstap.

Eucerin 
herstellende 
voetcrème
€ 14 € 11,90

Rolser boodschappentrolley 
Ga vlot de stoep op en af. Licht, waterdicht, milieuvriendelijk. 
Verschillende modellen en gewichtsklassen. 
vanaf € 39,90 € 31,92

BOTA kniekousen Relax 
Draag steunkousen als je lang moet rechtstaan 
of stilzitten. Tip: koop een reservepaar, handig 
als het andere in de was zit. 
vanaf € 13,89 € 11,81

So Yes kleding
met extra brede 
riemlussen, 
gemakkelijk te 
bereiken zakken, 
zonder drukknoppen 
op het zitvlak … 
bermuda 
vanaf € 94,94 € 80,70

-20%

-15%

-15%
Korting op deze Eucerin producten en op het 
gamma Compeed bij Goed thuiszorgwinkel, 
Goed apotheek en op goed.be/promoties.

Acties geldig bij je Goed thuiszorgwinkel  
en op goed.be/promoties. Bekijk het gamma op goed.be/promoties  

en kom passen bij Goed thuiszorgwinkel. 
*Kortingsactie tot 30 juni 2020.

Korting bij Goed thuiszorgwinkel en op goed.be/promoties  
op het volledige gamma Rolser.

-15%

-20%

Eucerin pH5 
bodylotions

vanaf € 9 € 7,65

Compeed 
blarenpleisters

vanaf € 6,95
€ 5,56

*

TEMPUR® zadelkussen
Comfortabel, past zich 
aan je lichaam aan 
en blijft op zijn 
plek zitten.
vanaf € 44,99 € 38,24

http://goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=eucerin&kind[]=bodylotion&kind[]=voetverzorging&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-bodylotion-voetcreme&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnenscooters/bestellen/scooter-l-and-m-vivo?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-vivo+&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnen-en-buitenscooters/bestellen/scooter-invacare-orion-metro?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-orion-metro&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnenscooters/bestellen/scooter-vermeiren-luggie?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-luggie&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/op-gezonde-voet/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=compeed&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-compeed&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=so-yes&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-soyes&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/stevig-gesteund/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=bota&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-botarelax&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fietsen/toebehoren-fietsen/bestellen/tempur-fietszadelkussen/79525341?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-fietszadelkussen-tempur&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=rolser&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-rolser&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


veilig 
op stap 
met een 
rollator 

Verplaats je zelfstandig 
en veilig. De lichte en 
wendbare Gemino 30 
Comfort biedt stabiele 
steun als je stapt. Even 
uitrusten kan op de brede 
zitting.
vanaf € 321,52 

€ 200
accessoires 

cadeau

tot1 jaar
gratis

VAB-
pechverhelping

Eucerin 
herstellende 
voetcrème
€ 14 € 11,90

je scooter, je vrijheid

Vivo+ 
Compacte en comfortabele 
vierwielscooter voor binnen-  
en beperkt buitenhuisgebruik.
€ 1650

Orion Metro 
Rij veilig over alle terreinen - remt 
automatisch af in bochten, voorzien 
van luchtbanden. Verkrijgbaar met 
drie of vier wielen.
€ 2115,11

Actie bij  
Goed thuiszorgwinkel. 

Bij sommige scooters en 
loophulpen heb je recht op 
een tegemoetkoming door 

het VSB of VAPH. 
Onze mobiliteits-

verstrekkers geven je 
graag meer info.

gratis 
rugsteun, 

stokhouder 
en gesloten 

tas

Scooteracties geldig bij
Goed thuiszorgwinkel.  

Zin in een proefrit? 
Bel naar 03 205 69 24 of maak een 
afspraak op goed.be/scooters.

-25%

* deze korting is niet cumuleerbaar 
met de VAB-pechverhelping en 
accessoires promotie. 

Luggie  
Handig voor korte afstanden. In 
minder dan één minuut op te 
plooien. Makkelijk om mee te 
nemen in de koffer van je wagen. 
€ 2200 € 1650 

handige accessoires

stokhouder 
vanaf 

€ 77,65

afdekhoes  
vanaf 

€ 84,16

zijspiegel  
vanaf 

€ 21,93

winkelmand  
vanaf 

€ 127,40

rugzak
vanaf 

€ 60,52

*

http://goed.be/scooters
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnenscooters/bestellen/scooter-l-and-m-vivo?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-vivo+&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/loophulpen/loophulpen-met-wielen/bestellen/loophulp-gemino-30-comfort?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-gemino30comfort&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnen-en-buitenscooters/bestellen/scooter-invacare-orion-metro?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-orion-metro&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/vlot-vooruit/scooters/binnenscooters/bestellen/scooter-vermeiren-luggie?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-scooter-luggie&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


thuis in topvorm 
Zin om deze vakantie thuis aan je conditie te werken? Met de 
juiste oefeningen en accessoires blijf je zowel lichamelijk als 
mentaal fit en gezond. 

Sissel Gym Mat
Yoga, stretchen,  
buikspieroefeningen …  
je ligt comfortabel en veilig.  
Prima antislip en makkelijk te 
reinigen. 
€ 72,95 € 62,01

Sissel Fitband 2 m
Kracht, uithouding of coördinatie 
trainen? Deze elastische ‘rekker’ 
is geknipt voor tal van oefeningen. 
type Essential vanaf € 9,20 € 7,82

Sissel 
Securemax 
zitbal 
Zowel voor 
een actieve, 
ergonomische 
zithouding, als voor 
fitnessoefeningen.
vanaf € 33,95 € 28,86

-15%

Kom langs in je 
Goed thuiszorgwinkel 
of surf naar 
goed.be/promoties. 

Kom naar je Goed 
thuiszorgwinkel of neem 
een kijkje op goed.be/
webshop. 

Mag het wat meer zijn? 
Ontdek ons assortiment 
hometrainers en 
ergometers  
op goed.be/tunturi.

kleine 
toestellen, 
grote impact
 
Train of revalideer elke 
dag met ‘small fitness’ 
toestellen en accessoires. 

Dumbbells 0,5 kg
voor je 
armspieren
€ 4,94

Power Roller
voor je buikspieren
€ 45,95

Dual Bike
voor je arm- 
én beenspieren
€ 119,95

http://goed.be/promoties
http://goed.be/webshop
http://goed.be/webshop
http://goed.be/tunturi
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/ergonomische-zithulpen/zitballen/bestellen/zitbal-sissel-securemax/127469?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-zitbal&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fitness-en-revalidatie/klein-fitnessmateriaal/bestellen/tunturi-vinyl-dumbbells-0-5kg?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-dumbbells&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fitness-en-revalidatie/klein-fitnessmateriaal/bestellen/tunturi-power-roller?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-powerroller&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fitness-en-revalidatie/klein-fitnessmateriaal/bestellen/tunturi-dual-fietstrainer?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-dualbike&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fitness-en-revalidatie/klein-fitnessmateriaal/bestellen/sissel-gym-mat/125619?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-gymmat&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/fit-en-gezond/fitness-en-revalidatie/klein-fitnessmateriaal/bestellen/sissel-fitband-2m/116262?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-fitband&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


koele zomernachten met TEMPUR® 
Matrassen en hoofdkussens van TEMPUR® combineren  

optimale ondersteuning met verkoeling. 

• 25% korting op alle TEMPUR® matrassen met Jersey hoes

• 25% korting op TEMPUR® hoofdkussens

• 15% korting op matrasbeschermer TEMPUR® Fit

jouw comfort  
begint hier

YUNO, 
de unieke matras
We ontwerpen je matras 
volledig op maat. Met 
aangepaste pads voor je 
schouders, heupen en 
taille.

Actie geldig bij  
Goed thuiszorgwinkel  
en op goed.be/promoties.

Actie geldig bij 
Goed thuiszorgwinkel 
en op goed.be/promoties.

Op goed.be/yuno 
ontdek je in welke Goed 
thuiszorgwinkels je 
een matras kan laten 
opmeten.

-25%
tot

1-persoonsmatras 
€ 100 korting + gratis 
nekkussen (t.w.v. € 159) 
+ gratis koelende 
kussensloop (t.w.v. € 49)
vanaf € 1495 € 1395  

2-persoonsmatras 
€ 200 korting + 2 gratis 
nekkussens (t.w.v. € 318) 
+ 2 gratis koelende 
kussenslopen (t.w.v. € 98)
vanaf € 2990 € 2790 

tot 

€ 616  
voordeel

-15%

zalig zitten in een Ramexco 
Comfort door mousse vulling en 
elektrische liftfunctie om makkelijk 
in en uit te stappen. Keuze uit echt 
leer en kunstleer. 
vanaf € 1199,83 € 1019,86

http://goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
http://goed.be/yuno
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=gerlin&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-gerlin-ramexco&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/comfortabel-slapen/matrassen/bestellen/yuno-matras?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-yuno&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=tempur&kind[]=hoofdkussen&kind[]=matras&kind[]=oplegmatras&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-matras-hoofdkussen-tempur&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


Ongewenst urineverlies? Het komt veel meer voor dan 
je denkt. Zowel bij jong, oud, man als vrouw. Bij Goed 

adviseren we je persoonlijk en discreet.

leef en beweeg  
vol vertrouwen

geschenk 
voor trouwe klanten
Koop je incontinentiemateriaal bij Goed.  
Bij elke aankoopschijf van 10 euro krijg je 
een sticker op je spaarkaart.  
Vanaf 5 stickers krijg je al een cadeau.  
Of je spaart verder voor iets anders.

€ 1
korting 

per pakje

4+1
gratis

PENOSA
absorberende broekjes 
Voor licht urineverlies, bij 
mannen en vrouwen.
vanaf € 27,49 per stuk
nu 4+1, de goedkoopste 
krijg je gratis

TENA
zwarte inlegkruisjes 
of -verband
Discrete en efficiënte 
bescherming bij licht 
urineverlies. 
vanaf € 4,38 € 3,38

Actie geldig bij Goed 
thuiszorgwinkel en via 
goed.be/promoties.
Bestellen kan ook via je 
Goed apotheek.

Actie geldig bij  
Goed thuiszorgwinkel, 
Goed apotheek en op  
goed.be/promoties.

wist je dat …
als CM-lid geniet je 30% 

korting op alle incontinentie 
wegwerpproducten. Op cm.be 
vind je de voorwaarden. Deze 

korting is cumuleerbaar met de 
TENA-promotie. 

Goed is dé incontinentiespecialist

Gratis staaltjes? 
Vraag ze aan op 
goed.be/incontinentie.

Discreet advies? 
Maak een afspraak via goed.be
of bel naar 03 205 26 22.

Meteen bestellen?  
Surf daarvoor naar
goed.be/webshop.

Op goed.be/spaarkaart vind je 
meer info en alle voorwaarden. 

http://goed.be/promoties
http://goed.be/promoties
http://cm.be
www.goed.be/webshop?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-webshop&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/discrete-zekerheid/bijhorende-producten-inco/beschermende-kleding?page=1&brand[]=penosa&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-penosa&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/zoekresultaten/Tena%20zwarte%20inlegkruisjes%20of%20-verband?page=1&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-tena-noir&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
www.goed.be/spaarkaart
www.goed.be/incontinentie
www.goed.be


schitterend  
de zomer in

gevoelige huid, 
zachte prijs 

Ons huismerk BE.CARE 
staat voor kwalitatieve 
verzorgingsproducten 

voor elk huidtype, zonder 
kleurstoffen of parabenen.

€ 14,95 
pakketprijs

op-en-top vrouwelijk
Onzichtbare hoesjes 
geven steun aan je 
borstprothese. De trendy, 
comfortabele slipjes 
maken je look helemaal af. 

Ontdek de nieuwe collecties 
badmode en lingerie van Anita en 

Amoena. Om je goed te voelen 
én er goed uit te zien. 

Op goed.be/borstzorgcentrum vind je onze negen 
borstzorgcentra en extra informatie.

natuurlijke 
make-up
Cent Pur Cent make-
up bevat enkel pure 
mineralen. Ook te 
gebruiken tijdens een 
chemokuur of bij een 
gevoelige huid.

zwemmen en zonnen 
zonder zorgen
Bikini, badpak of tankini? 
Ideaal voor zwembad, 
strand of gewoon in je 
eigen tuin.

-15%

Actie geldig bij Goed 
thuiszorgwinkel, 
Goed apotheek en op  
goed.be/promoties.

Ontdek deze make-up op 
goed.be/webshop, bij je 
Goed apotheek of bij een 
van onze borstzorgcentra. 

Actie geldig op badmode en lingerie van Anita en Amoena. Kom 
langs in onze borstzorgcentra, in onze Goed thuiszorgwinkel met 
borstzorggamma of surf naar goed.be/webshop. 
* Actie geldig tot 30 juni 2020.

BE.CARE pakket: 
douchecrème 200 ml + 
lichaamsmelk 200 ml + 

mesh spons

Anita Merritt
€ 99,94 € 84,95

Anita Alba
€ 69,95 € 59,45 

Amoena Evelina LightBlueGrey
€ 69,95 € 59,45 

*

http://goed.be/promoties
goed.be/webshop?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-webshop&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
http://goed.be/webshop
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/mooi-en-vrouwelijk/badmode/badpakken/bestellen/badpak-merritt?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-badpak-merritt&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/mooi-en-vrouwelijk/lingerie/beha-s/bestellen/beha-evelina-met-beugel?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-bh-evelina&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/mooi-en-vrouwelijk/badmode/bikini-s/bestellen/bikinitop-alba?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-bikini-alba&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/promoties/producten-in-de-aanbieding/bestellen/be-care-3-delige-verzorgingsset?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-becare-verzorgingsset&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/mooi-en-vrouwelijk/make-up?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-centpurcent&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
www.goed.be/borstzorgcentrum


klinkt nog beter 
Ook in ons gamma: oordoppen, televisieversterkers, draagbare telefoons met grote 
toetsen en versterkt geluid, alarmwekkers die je kan verbinden met je smartphone …

je hoort erbij
Heb je geregeld het gevoel dat je andere 
mensen niet meer verstaat? Zet je steeds 
vaker de radio en de tv luider? Kom dan 
zeker naar Goed hoorcentrum voor een gratis 
hoortest en onze promoties.

Maak een afspraak of videoafspraak met een van onze audiologen via goed.be/hoorcentrum of 03 250 69 20.  
Onze onderhoudsproducten, accessoires en gehoorbescherming vind je ook op goed.be/webshop.

Actie geldig bij alle 
Goed hoorcentra 
en cumuleerbaar 
met 10% 
CM-ledenkorting.

klinkt goed
Bij aankoop van een hoorapparaat krijg je 
50% korting op de Goed Omnium Service.  
Je betaalt 46,70 euro in plaats van 93,40 
euro verzekering per toestel.  
Deze verzekering dekt schade, diefstal en 
verlies. Én je krijgt een gratis oplader of 2 jaar 
gratis batterijen. Aan jou de keuze.

gratis 
oplader

- 50%
op Goed Omnium 

Service

+

of 2 jaar gratis 
batterijen 

http://goed.be/hoorcentrum
http://goed.be/webshop
https://www.aurilis.be/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfpKRMW8_R5TFJ34xudopXMNB-3oZW5EDH3YpS3ciCCc9zjz5kEq2AaAqiSEALw_wcB&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-hoorapparaat&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/zo-hoort-het/goed-hoorcentrum-hulpmiddelen/gehoorbescherming?page=1&kind[]=oordoppen&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-oordoppen&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/zo-hoort-het/goed-hoorcentrum-hulpmiddelen/overige-hulpmiddelen?page=1&kind[]=versterker&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-versterkers&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/zo-hoort-het/goed-hoorcentrum-hulpmiddelen/overige-hulpmiddelen?page=1&kind[]=gsm&kind[]=telefoon&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-telefoons&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/zo-hoort-het/goed-hoorcentrum-hulpmiddelen/overige-hulpmiddelen?page=1&kind[]=wekker&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-wekkers&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding/bestellen/kookboek-de-flexikok-lekker-anders-met-veerle?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-flexikok&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


een zomer om 
van te smullen 
Voedzaam en afwisselend 

koken en eten? Zoek en vind 
inspiratie in het kookboek 

‘Lekker Anders’ van flexikok 
Veerle De Brabanter.

‘De flexikok - Lekker anders’ 
van Veerle De Brabanter.
€ 24,99 nu voor maar € 14,99

- 40%

Actie geldig bij 
Goed thuiszorgwinkel 
en op goed.be/promoties. 

bescherm 
jezelf en 
iedereen 
om je heen

herbruikbare stoffen mondmaskers 
Ga voor een Goed mondmasker. Comfortabel en 
herbruikbaar. Was ze op 60 graden en gebruik ze 
opnieuw. Bovendien steun je een goed doel. We 
schenken 1 euro per verkochte set van 1 mondmasker 
en 2 filters aan Cheer for champions, een organisatie 
die mentale en emotionele steun biedt aan 
zorgverleners. 
vanaf € 5,50

optimale bescherming
Je kan bij Goed ook 
terecht voor handzeep, 
handcrème, earbuddy’s,
alcoholgel en mondmaskers 
voor eenmalig gebruik.

Verkrijgbaar bij Goed thuiszorgwinkel, Goed apotheek 
en op goed.be/webshop.

Laat corona je zomer niet 
bederven. Wees voorzichtig in 
alles wat je doet, en dan komt 
alles hopelijk … goed.

http://goed.be/promoties
http://goed.be/webshop
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding/bestellen/kookboek-de-flexikok-lekker-anders-met-veerle?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-flexikok&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/eerste-hulp-and-thuiszorg/medische-hulpmiddelen?page=1&kind[]=alcoholgel&kind[]=mondmasker&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-alchoholgel-mondmasker&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/verzorging/eerste-hulp-and-thuiszorg/medische-hulpmiddelen/bestellen/herbruikbaar-stoffen-mondmasker-2-filters?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-mondmasker-goed&utm_campaign=juni-jul20-promofolder


    

Goed is er 
voor iedereen 
Goed thuiszorgwinkel 
adressen en aanbod: 
www.goed.be/thuiszorgwinkel 
klantendienst: 03 205 69 29 
uitleendienst: goedgeholpen.be

Goed apotheek 
adressen, openingsuren 
en telefoonnummers: 
www.goed.be/apotheek

Goed hoorcentrum 
adressen en afspraken: 
www.goed.be/hoorcentrum
klantendienst: 03 205 69 20

onze webshop is altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op 
goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed 
of laat ze thuis leveren.

op goed.be/promoties 
vind je steeds 

de nieuwste acties

20% 
korting op 
bood-
schappen-
trolleys

4+1 
gratis
absorberende 
slips

25% 
korting 
op TEMPUR® 
hoofdkussens 

PROMO op 
hoorapparaten

www.goed.be/thuiszorgwinkel?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-tzw&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
http://goedgeholpen.be
www.goed.be/apotheek?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-apo&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
www.goed.be/hoorcentrum?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-hoor&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
www.goed.be/webshop?utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-webshop&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/promoties
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=rolser&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-rolser&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/discrete-zekerheid/bijhorende-producten-inco/beschermende-kleding?page=1&brand[]=penosa&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-penosa&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/shop/comfort-in-huis/promoties/producten-in-de-aanbieding?page=1&brand[]=tempur&kind[]=hoofdkussen&sortmode=popularity-desc&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-hoofdkussen-tempur&utm_campaign=juni-jul20-promofolder
https://www.aurilis.be/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfpKRMW8_R5TFJ34xudopXMNB-3oZW5EDH3YpS3ciCCc9zjz5kEq2AaAqiSEALw_wcB&utm_source=folder&utm_medium=link&utm_term=tzw&utm_content=cta-button-backcover-hoorapparaat&utm_campaign=juni-jul20-promofolder



