DUKENBURG
INFORMATIE CLICK & COLLECT EN OPENINGSTIJDEN
SCAPINO Nijmegen-Dukenburg
Wij zijn open voor click & collect!
Geopend van 9:00 - 17:00 uur
Bellen: 024 3443393
https://www.instagram.com/scapino.dukenburg/

Hurkens Bloemen
Wij zijn open van 9.00 uur - 17.00 uur
Voor onze winkel, buiten, kunt u bij ons terecht.

Engelen Juwelier
Wij zijn deze week open voor click & collect!
Bellen: 024 3445427

TUI Dukenburg
Wij zijn gewoon open van 10.00 – 17.00 uur.
Maak een afspraak in het TUI reisbureau in Nijmegen Dukenburg
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TUIReisbureauNijmegenDukenburg@TUIGroup.
onmicrosoft.com/bookings/

Van Os Tassen en Koffers
Wij zijn open voor click en collect!
Bellen: 0172-447 598
Of bestel via onze website: https://www.vanostassenenkoffers.nl/

HANDYMAN Nijmegen Dukenburg
Wij zijn open voor click & collect.
Bellen: 024 - 344 70 55
Mailen: nijmegen-dukenburg@handyman.nl
Of bestel via onze website: www.handyman.nl

ACTION
Vanaf donderdag 22 december zijn wij geopend voor Click & Collect.
Kijk op onze website voor meer informatie: https://www.action.com/nl-nl/

HEMA DUKENBURG
Wij zijn open voor Click & Collect en Call & Collect.
Bellen: 024 344 6514
Of bestel via onze website: https://www.hema.nl/klantenservice/corona/bestellen-bij-hema

Bakker Bart Nijmegen Zwanenveld
Wij zijn gewoon open!
Maandag t/m zaterdag: 9:00 - 17:00 uur
Afwijkende openingstijden
Vrijdag 24 december: 9:00 - 16:00 uur
25 & 26 december: gesloten
1 en 2 januari: gesloten

Sporthuis Staal
Wij zijn elke dag open van 14.00 tot 17.00 uur voor:
• Het afhalen van click en collect.
• Als servicepunt voor DHL.
U kunt bestellen via:
Bellen: 024 3441411 / 06 55158948
Mailen: sporthuisstaal@gmail.com

Intertoys Nijmegen Dukenburg
Wij zijn open voor Click & Collect!
U kunt uw bestellingen en telefonische reserveringen afhalen, pinnen of contant aan deur!
Bellen: 088-3343508
Of bestel via onze website: https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys

ICI PARIS XL
Wij zijn geopend zijn voor Click & Collect!
Maandag t/m zaterdag van 09:30-17:00 uur
Eerste en tweede kerstdag gesloten en nieuwjaarsdag ook uiteraard.
Zondagen t/m 14-01-2021 zijn wij ook gesloten.
Geef uw bestelling telefonisch door: 024-3660833
Of bestel via onze website: https://www.iciparisxl.nl/

VAN HAREN
Wij zijn open voor Click & Collect en Bel & Bestel.
Van 09.00 - 17.00 uur kunt u bij ons terecht voor schoenen, tassen, sokken en
onderhoudsproducten.
U kunt langskomen bij de winkel of uw bestelling telefonisch doorgeven: 024-3443281
Of bestel via onze website: https://www.vanharen.nl/nl-nl/

LUCARDI
Wij zijn open voor Click & Collect, reparaties en vervanging van batterijen.
Van 9.00 – 17.00 uur kunt u bij ons terecht.
Kijk voor meer informatie over Click & Collect en Bel & Bestel op onze website:
https://www.lucardi.nl/nl-nl

BRUNA
Wij zijn dagelijks open van 9.00 tot 17.00 voor POSTNL en ING en Click & Collect.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.bruna.nl/

SUBWAY DUKENBURG
Subway Dukenburg blijft open voor afhaal en bezorgen.
Wij zijn alle dagen open van 11:00 tot 19:00
Online bestellen kan via de volgende kanalen:
•
www.subwaydukenburg.nl
•
Thuisbezorgd
•
Uber Eat

