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Velen kennen Jamin op Schiphol al van hun combi-filiaal met MultiVlaai op  

de Traverse, richting P1 Parkeren. Volgens Steinkamp zijn de stoutste verwach-

tingen overtroffen sinds die winkel twee jaar geleden openging: het heeft  

de hoogste omzet in Nederland van alle Jamins.

Chinese karakters

Franchisenemer René Stol laat een blikje Fanta zien met Chinese karakters 

erop en merken snoep die in ons land niet veel voorkomen. “Dit blauwge-

kleurde snoep is erg populair bij KLM-personeel”, zegt hij lachend. Maarten 

benadrukt het unieke karakter van Jamin: “Wij bieden internationale snoep-

soorten en de wereldwijd bekende Amerikaanse merken Reese’s en Hershey’s. 

Dat is waarmee we ons onderscheiden. Bovendien zijn wij hofleverancier  

en bestaan we binnenkort 140 jaar.”

Ronnie Flex

De aansluiting met jonge Nederlandse klanten vindt Jamin onder andere met 

hun ijsmerk Twizzl. Artiest Ronnie Flex en vlogster MeisjeDjamilla promoten 

op YouTube hun ijsbeker-met-eigen-gezicht met  ijs met hun favoriete top-

pings. En de toekomst? Maarten droomt al van een winkel op airside, om nog 

meer internationale passagiers te voorzien van zijn wereldsnoep van het  

oer-Hollandse merk.

5

“Wereldsnoep op een luchthaven, hoe mooi kan het zijn?”, 

vertelt Maarten Steinkamp, mede-eigenaar en directeur 

van Jamin enthousiast. Jamin heeft er een nieuwe winkel 

bij, recht tegenover de deuren van Aankomst 4.

Nieuwe winkel  
met

wereldsnoep
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Roderick Kaizer
bij Aviflora 

Wat heb je gekocht?

Roderick eet net de laatste happen van zijn 
broodje, terwijl hij de bossen bloemen bij 
Aviflora bestudeert. Hij kiest er eentje uit en 
staat in de rij bij de kassa. “Het is deze mooie 
bos geworden, voor mijn vriendin Gilda. Kijk, er 
zitten twee rozen in en we zijn vandaag precies 
twee jaar samen. We hebben het al gevierd en 
zijn net terug van een weekendje Skopje, waar 
we een bruiloft bezochten en geskied hebben.”

Shop je vaker op Schiphol?

“Als ik, zoals nu, net klaar ben met mijn werk als 
teamleider bij de Douane, haal ik vaak wel wat. 
Dat is toch het gemak van het brede aanbod en 
alles is dicht bij elkaar.”

Wat is je favoriete winkel?

“Echt een favoriet heb ik niet. Maar mijn 
Nespresso cupjes haal ik wel altijd op de lucht-
haven. En taart en kleine spulletjes bij de 
Hema.”

ShoppersopSchipholEen flesje parfum, wat te eten voor onderweg  

of een compleet nieuwe outfit: klanten kunnen 

op Schiphol terecht voor van alles en nog wat. 

Maar wie zijn die shoppers precies? En wat 

kopen ze? In de rubriek Shoppers op Schiphol 

laten we het winkelend publiek aan het woord.

“De zijkant van de rechthoekige zaak was dicht, 

dat is nu open. Als etalage droeg het niet bij aan 

de omzet”, legt directeur Nederland Bruno Min uit. 

“Aan die kant verkopen we nu schepijs van het 

merk IJsboerke, dat is wereldberoemd in heel 

Vlaanderen.” Onder andere de smaken pistache, 

speculaas en uiteraard chocolade liggen uitnodi-

gend te wachten op de ijsliefhebber.

Belgische wafels

Leonidas verkoopt  ook Belgische wafels en crêpes 

van IJsboerke. Bruno zegt dat het merk erg goed 

past bij Leonidas. Beide producten bieden hoog-

staande kwaliteit. In de winter verkoopt de winkel 

meer bonbons dan in de zomer. 

De Belgische directeur die Leonidas eind jaren  

zeventig in Nederland introduceerde, vertelt graag 

hoe wafels volgens hem gegeten dienen te  

worden. “Uiteraard warm en bestrooid met  

poedersuiker en voorzien van verse slagroom. 

Eventueel met een bolletje ijs ernaast.” Van Bruno 

hoeft er geen chocoladesaus bij. “Maar als je het 

doet, neem dan hoogstaande kwaliteit chocolade. 

Zoals van Callebaut, dat wij serveren.” Bruno  

pauzeert even. Dan zegt hij, vergezeld van een 

bulderende lach: “En zo moet het!”

Sinds Plaza in 1995 opende, is de Belgische bonbonmaker Leonidas al 
op dezelfde plek gevestigd. Maar na de verbouwing oogt de winkel 

voor de vaste Schipholbezoeker een stuk groter. 

Nieuw:
wafels en ijs eten bij
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Uitreiking Schiphol
Business
Awards
2018 Dag om

nooit te
vergeten

Strenge regels voor
het opslaan van parfum

Donderdag 7 februari 2019 was voor

een aantal van de Schiphol Business Partners

niet zomaar een normale donderdag. 

 

 Gefeliciteerd!
 

  Vol trots presenteren we je de genomineerden 

en winnaars van de Schiphol Business Awards 

2018! Allen: gefeliciteerd!

 Connection Award: 

 •  Adda Amrani (HMS Host) – winnaar

 •  Daniël Daud (Seal & Go Schiphol B.V.)

 •  René van Rooden (Capi-Lux)

 Growth Award – Airside: 

 • Travelex Nederland – winnaar 

 • HMSHost – Hotels

 • SSP

 Growth Award – Landside: 

 • Axxicom Airport Sta-balie B.V. – winnaar 

 • MultiVlaai

 • Rituals

 Hospitality & Service Award: 

 • House of Tulips – Aviflora – winnaar 

 • D&B the facility group

 •  Sixt

 

 Innovation Award: 

  •  Sixt – winnaar 

  •  Enterprise rent-a-car

  •  HMSHost

 Team Spirit Award:

 • World of Delights – winnaar 

 • Gassan

 • Yotel

De dag begon wel zoals gebruikelijk, maar nam 

een bijzondere wending toen zij werden verrast 

door het Schiphol-team met felicitaties. Zij waren 

de gelukkige winnaar van de prestigieuze Schiphol 

Business Awards, de Awards die Schiphol jaarlijks 

uitreikt aan haar Business Partners voor het  

leveren van een bijzondere prestatie. Voor drie 

Business Partners had Schiphol iets extra’s in petto. 

Terwijl zij nietsvermoedend aan het werk waren, 

werden de winnaars van de Team Spirit Award,  

de Hospitality & Service Award en de Connection 

Award verrast met een Award, én een spectaculair 

optreden van jongleurs en muzikanten. Tijdens 

een spetterend event in de Fortune Bar van  

het World Trade Center namen alle winnaars  

hun Award in ontvangst. Een dag om nooit te  

vergeten. 

Extra Award: Sustainability Award

Naast de bekende Awards werd een extra prijs  

uitgereikt voor de Business Partner die volgens  

de jury het hoogst scoorde op duurzaamheid. 

HMSHost was de gelukkige winnaar van deze 

Sustainability Award. Omdat zij daadwerkelijk 

duurzaamheid doorvoeren in de bedrijfsvoering. 

Dit initiatief sluit bijzonder goed aan bij de  

doelstellingen van Schiphol. 

 

Interview met Adda Amrani – winnaar van  

de Connection Award

Dit jaar introduceerde Schiphol een gloednieuwe 

Award: de Connection Award. Een Award voor 

een medewerker van een Schiphol Business 

Partner die dagelijks

het verschil maakt voor 

reizigers en mede- 

werkers van Schiphol 

Business Partners.

Adda Amrani nam 

deze bijzondere Award 

in ontvangst. 

Gefeliciteerd met de Connection Award! Wat  

deed het met je dat je deze Award won?

Ik was volledig verrast, en vond het heel bijzonder 

dat ik deze Award in ontvangst mocht nemen.  

Ik ben iedereen van mijn team dankbaar voor  

dit mooie gebaar.

Voor collega’s vorm jij een geweldige inspiratie-

bron. Wat is jouw geheim?

Ik probeer mijn gasten altijd zoveel mogelijk in  

de watten te leggen. Onze gasten staan centraal. 

Ik ben pas tevreden als zij tevreden zijn, en vind 

het vooral belangrijk dat zij lachend de deur  

uitgaan. Dat ik hiermee anderen inspireer vind ik 

een geweldig compliment.  

Aan wie geef jij het stokje door? Wie verdient  

volgend jaar de Connection Award?

Oeh, daar heb ik zo geen direct antwoord op.  

Ik kan zoveel mensen noemen die zich geweldig 

inzetten voor de Schiphol reiziger. Weet je wat?  

Ik ga erover nadenken, en stuur een case in. 

Schiphol Business Awards 2019

De Awards voor 2018 zijn uitgereikt, maar we  

zijn alweer druk bezig met de Awards voor 2019. 

Houd theschipholconnection.nl goed in de gaten, 

we laten je weten wanneer je jouw case voor een 

Award kunt inzenden.  

Wie weet neem jij volgend jaar een Award in  

ontvangst! 
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Wat heb jullie gekocht?

“Dit T-shirt en een trui. Ik vind ‘m erg mooi en 
hij zit lekker. Ik houd het T-shirt meteen aan. En 
het is nog in de uitverkoop ook.”

Shoppen jullie vaker op Schiphol?

“Ik doe sinds twee jaar een master in digital de-
sign in het Zweedse Linköping en ik bezoek 

mijn familie zeer regelmatig. Mijn moeder 
brengt me altijd weg vanuit Alphen aan den 
Rijn. Dan nemen we zeker een uur de tijd voor 
Schiphol Plaza.”

Wat is jullie favoriete winkel?

“Toch wel de Albert Heijn supermarkt voor stroop-

wafels, mueslibollen en het stevige Nederlandse 

brood, dat vind ik lekkerder dan het Zweedse.” 

Ook de AH to go is vaste prik. Een cappuccino 

halen is een traditie op Schiphol voor moeder en 

zoon voordat hij weer vertrekt.

ShoppersopSchiphol
Menno van Jarwaarde 
met moeder Mirjam bij 
America Today 

Een flesje parfum, wat te eten voor onderweg  

of een compleet nieuwe outfit: klanten kunnen 

op Schiphol terecht voor van alles en nog wat. 

Maar wie zijn die shoppers precies? En wat 

kopen ze? In de rubriek Shoppers op Schiphol 

laten we het winkelend publiek aan het woord.

Strenge regels voor
het opslaan van parfum

Een heftruckchauffeur rijdt pallets met parfum door het magazijn en 
orderpickers zijn druk aan het uitpakken. Kappé Logistics bevoorraadt 

vanuit Hoofddorp de vijftien verkooppunten op Schiphol. Wat komt daar 
bij kijken? We vragen het Logistiek Manager Hans Scheurwater.

Hans Scheurwater, Logistiek Manager Kappé

militaire bases, ambassades, maar ook op de lucht-

havens van Eindhoven en Rotterdam. We hebben 

daar geen eigen winkels, maar bevoorraden ze 

wel”, vertelt Hans.

Japanners

Hans loopt zelf al heel wat jaartjes mee op en  

rond Schiphol. Hij kwam als ‘broekie’ in 1987 in 

dienst bij Kappé als order picker. Het bedrijf had  

in die tijd drie vestigingen op Schiphol en de logis-

tiek was ook op Schiphol gevestigd. “Zo was er in 

de jaren negentig een flinke toename in Japanse  

reizigers. ”, weet Hans zich te herinneren. “Die 

Japanners kochten enorm veel: niet één lippen-

stift, maar met twintig tegelijk.”

In het jaar dat Hans in dienst kwam, verhuisde 

Kappé naar Hoofddorp. In de jaren daarna groeide 

het aantal winkels en werd het logistieke gebouw 

steeds verder uitgebreid. “Er is alleen al een hal 

voor de speciale aanbiedingen, waaronder onze 

goedlopende campagne ‘2 voor 49 euro’. In deze 

hal worden van september tot december ook de 

Kerst giftsets opgeslagen.” 

Gevaarlijke stoffen

Wat lang niet iedereen weet is dat er voor het op-

slaan van parfum strenge regels gelden. Zes jaar 

geleden werd Hans daarmee geconfronteerd, 

toen er een controleur van de gemeente langs-

kwam. “Hij wees ons erop dat wij met gevaarlijke 

stoffen werken, want in de meeste parfums zit al-

cohol”, zegt Hans. Stap voor stap investeerde 

Kappé in de veiligheid van de hallen waar de par-

fums worden opgeslagen. Maar dat gold ook voor 

de opslag van spuitbussen met drijfgassen. “Als 

een spuitbus in de brand vliegt, heb je kans dat ze 

wegschieten. Dus hebben we bomkasten aange-

schaft, waarin we de producten met drijfgassen 

bewaren.” “Daar maken bezoekers wel eens grap-

jes over: of wij ook vuurwerk verkopen.”

Als je de magazijnen van Kappé binnenstapt, 

gaat je hart wat sneller kloppen als je de duizen-

den flesjes parfum op de stellages ziet. Van het  

begeerde Chanel No. 5 tot de nieuwste geuren 

van Yves Saint Laurent.

Vrachtwagens

Logistiek Manager Hans Scheurwater geeft een 

rondleiding door de zes hallen van Kappé Logistics 

in Hoofddorp. “Dagelijks komen hier gemiddeld 

zes tot acht vrachtwagens plus nog eens veel   

koeriersbedrijven langs om hun producten af te  

leveren”, zegt hij. Het logistieke centrum van 

Kappé bevoorraadt de vijftien verkooppunten op 

Schiphol. Een vrachtwagen pendelt de hele dag  

op en neer. “We hebben drie grote shops en daar-

naast kleinere verkooppunten en drugstores op  

de luchthaven. Naast parfums liggen er in de  

magazijnen zonnebrillen, make-up, huidverzor-

ging en allerlei medicijnen voor de drogisterij.”

Kappé Logistics fungeert daarnaast als groothan-

del voor diverse klanten in Nederland en daarbui-

ten. “We leveren onze producten op plekken waar 

je taxfree kunt shoppen, zoals veerdiensten,  
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Normaal gesproken vertelt een collega in deze ru-

briek iets over een hobby. “Maar een hobby kun je 

dit niet noemen, het is meer een bezigheid”, glim-

lacht Cliff Nijssen, medewerker van Travel Books & 

Electronics in Lounge 2. Toch wil Cliff graag iets 

vertellen over zijn nuttige ‘bezigheid’: het beheren 

van drie ondergrondse restafvalcontainers (orac’s). 

Alleen al in Den Haag staan drieduizend van deze 

containers, vooral in de buurt van flats.

Sleutel

Cliff heeft zich vier jaar geleden opgegeven als 

adoptant van de orac’s. Dat gebeurde uit frustra-

tie, want hij ergerde zich groen en geel aan de 

troep die hij aantrof bij de containers. “Ik loop er 

dagelijks langs, heel vroeg in de ochtend (zijn 

dienst op Schiphol begint om 5 uur) of ’s avonds 

na mijn werk. Bewoners zetten er vuilnis naast, 

zoals karton, plastic zakken, verhuisdozen, maar 

ook grof vuil van een verbouwing.”

Cliff heeft een sleutel om de containers te openen 

en houdt contact met de milieudienst van de ge-

meente als er vuilnis naast de bakken gedumpt is. 

En dat gebeurt regelmatig. “Onlangs is er een 

nieuwe flat gebouwd en daardoor ligt er meer 

huisvuil op straat. Het komt ook regelmatig voor 

dat containers vol raken”, zegt Cliff. “De mensen 

hebben vaak geen zin om verderop naar een min-

der volle container te lopen.”

Wat is het gekste dat hij is tegengekomen? “Ik heb 

wel eens een toilet gezien met het water er nog in. 

Onlangs vond ik stukken bevroren vlees naast de 

container. Een paar dagen later lagen er kippen-

poten en de koelkast waar het vlees in heeft gele-

gen. Rauw vlees op straat, dat kan echt niet, want 

het trekt ongedierte zoals ratten aan.” Hij spreekt 

de mensen er ook op aan. “Dan gooi ik een briefje 

door hun brievenbus. Soms reageren ze, maar 

vaak hoor ik ook niks.”

In het nieuws

Inmiddels is Cliff uitgegroeid tot woordvoerder 

van de orac’s in zijn wijk. Hij werd al geïnterviewd 

door het Escamp Journaal, maar ook Omroep 

West, het Algemeen Dagblad en zelfs radio 5 lie-

ten hem aan het woord. “Het leeft enorm en on-

langs is de gemeente Den Haag een campagne ge-

start om rondzwervend huisvuil in de stad te ver-

minderen. Mensen klagen vaak, maar willen zelf 

niet de handen uit de mouwen steken.”

Cliff heeft daar geen moeite mee. “Je wilt zelf 

graag een schone omgeving in je wijk. Mensen 

vragen me wel eens: word je er niet moedeloos 

van, want het stopt nooit. Maar ik geef er vaak een 

positieve draai aan, anders houd je dit werk niet 

vol.”

Deskundig oog

En heeft Cliff ook een mening over hoe Schiphol 

met het afval omgaat? Natuurlijk heeft hij dat. 

“Dat heb ik overgehouden aan dit werk. Overal 

waar ik kom, vraag ik me af: hoe is het hier met het 

vuilnis geregeld? Op de luchthaven staan bakken 

waarin afval kan worden gescheiden. Ze hebben 

het goed voor elkaar en de schoonmakers zorgen 

ervoor dat alles netjes en schoon blijft. Daar kun-

nen ze bij ons in de wijk nog wat van leren.”

Wil je weten wat bewoners allemaal weggooien 

op straat? Volg Cliff op Instagram op 

@orac_holtenstraat

Cliff Nijssen in actie

“Rauw vlees op straat,
dat kan echt niet”

Cliff Nijssen maakt elke dag een ronde langs ondergrondse vuilcontainers 

in zijn Haagse wijk Escamp. Als de container vol is of als iemand grof vuil 

ernaast heeft gedumpt, komt Cliff in actie.

Lekker Anders: een wedstrijd
waar iedereen plezier aan beleeft

6  SidebySide

SPL Side by Side 1-2019.indd   6 20-03-19   12:23



New 
Destination

2 x 1ste

Cliff Nijssen in actie

“Rauw vlees op straat,
dat kan echt niet”

Lekker Anders: een wedstrijd
waar iedereen plezier aan beleeft

Het is een van de leukste wedstrijden tijdens de Horecava: de Lekker Anders verkiezing 
voor mensen met een beperking. Voor HMSHost deden dit jaar Chin, Koen en Saïd hun 

uiterste best om een heerlijk gerecht te maken.

Het water was gaan koken en de rookworst knal-

de uit elkaar. Maar dan presteert hij het toch, al  

improviserend, om de tweede prijs te winnen”, 

zegt Richard.

Ras-el-hanoud

De derde deelnemer van HMSHost was Saïd 

Belhamadi. Hij werkt op de G-Pier en gebruikte  

recepten en ingrediënten van thuis. “Hij is van 

Marokkaanse afkomst en nam ras-el-hanoud  

kruiden van zijn oma mee. Hij eindigt altijd hoog 

en is bijna beledigd als hij niet eerste wordt.  

En terecht, want Saïd is al twee keer als eerste  

geëindigd, waaronder in 2016.”

Lekkerste Hamburgermenu
HMSHost viel in de prijzen bij het Lekkerste Hamburgermenu. Ferlyan Palimbong won voor de 

tweede maal op rij de eerste prijs met zijn ‘New Destination’: een hamburger met een topping 

van Aziatische smaken, salade en pittige Franse frietjes. Richard: “Ferlyan is heel erg goed met 

smaak bezig. Hij heeft een Indonesische achtergrond en weet die hamburger zo te maken dat  

hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Je proeft de Indische invloeden met rendang en  

andere Aziatische ingrediënten.” Ben je benieuwd hoe deze hamburger smaakt? Je kunt ’m  

bestellen bij Asian Brasserie Kebaya op Schiphol in Lounge 2.

Mooiste prijsuitreiking

Weliswaar stonden Chin, Koen en Saïd dit jaar  

niet op het podium, ze behaalden alle drie wel een 

verdienstelijke plek in de top 10. Volgens Richard 

is de Lekker Anders-verkiezing een van de leukste 

wedstrijden. “Alle deelnemers mogen een beker 

mee naar huis nemen. En elk jaar reiken leuke 

dames de prijzen uit, zoals vorig jaar Cora van 

Mora. Daar gaan ze mee op de foto en die pronkt 

dan  bij hen thuis. Het is een wedstrijd waar ieder-

een plezier aan beleeft.’

Bij HMSHost werken een aantal medewerkers met 

een beperking die al een paar jaar meedoen aan 

de wedstrijd ‘Lekker Anders’ tijdens de Horecava,  

die dit jaar van 7 tot 10 januari plaatsvond. Een 

daarvan is Chin Dong Yi, werkzaam bij Amsterdam 

Bread Co. “Ik ken hem al sinds hij als ‘puppy’ vijf-

tien jaar geleden op Schiphol startte. Ik heb hem 

daarna onder mijn hoede genomen”, zegt mentor 

en begeleider Richard Theisen, die namens 

HMSHost al jaren betrokken is bij de organisatie 

van dit evenement. “Hij is rustig, maar heeft veel 

talenten en functioneert als volwaardig medewer-

ker. Zo werkte hij tot vorig jaar nooit op de kassa, 

want dat vond hij moeilijk. Maar nu doet hij dat 

ook en daarmee behaalde hij een grote overwin-

ning op zichzelf.”

Harde knal

Een andere deelnemer was Koen van Oeveren, die 

bij de expeditie werkt. “Koen is een vrolijk type, 

maar je moet het voor hem niet te technisch 

maken. Vorig jaar maakte hij een broodje met 

rookworst en zalm. Dat is niet moeilijk om te 

maken, maar je moet goed opletten dat het water 

(met de worst erin) niet gaat koken. Maar Koen 

werd tijdens de wedstrijd door het tv-programma 

SBS6 geïnterviewd en dat leidde hem af. Op een 

gegeven moment hoorde ik een enorme knal.  
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SERVICE POINT SCHIPHOL PLAZA

25%
KORTING

25% korting op het
totale assortiment Cabin Zero

van 3,50 voor

2,50

2 crêpes of een
Brusselse wafel

Set van drie paar oorbellen
14K geelgoud met zirkonia en parels

Voor alle aanbiedingen geldt: 

tegen inlevering van de voucher en 

niet in combinatie met de reguliere 

Schipholkorting.Specials! SidebySide
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Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 12 mei 2019.

Vanuit het hoofdkantoor kwam de vraag welke kansen managers zien voor 

hun supermarkt. “Deze verruiming van de openingsuren vind ik echt passen 

bij Schiphol”, vertelt Jeroen. “Wel was personeel vinden een uitdaging.”

Verschuivingen

Natuurlijk zijn medewerkers blij met de nachttoeslag, maar het gaf wel ver-

schuivingen in diensten van collega’s die eerst overdag werkten. Wat ook  

verschoof waren de tellingen en leveranties, die nu ’s nachts plaatsvinden.  

Iets waar Jeroen nog niet aan gewend is, is dat hij nu 24/7 bereikbaar moet 

zijn voor eventuele calamiteiten. “Mijn telefoon staat dus altijd aan. Maar  

gelukkig ben ik ’s nachts nog niet veel gebeld.”

 Over de verkoop vertelt hij: “Alle producten die we overdag verkopen, lopen  

’s nachts ook goed. Maar koffie, red bull en warme snacks zijn de toppers.  

En verse broodjes, die worden ter plekke voor je bereid.” Daarna glimlachend: 

“Inderdaad hebben we nu meer keuze om 24/7 iets gezonds te eten.”

      Koffie, red bull en snacks zijn
              toppers in de nacht

“Geweldig, nog meer keuze om ’s nachts te eten.”  

Het is een reactie die supermarktmanager Jeroen 

Sijtsma veel hoort. Sinds 1 januari dit jaar is  

de AH to go bij Aankomst 1 dag en nacht open.  

Klanten zijn er blij mee.

van 140,- voor

99,- 

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 15 mei 2019.

Tegen inlevering van de bon en niet in combinatie met de reguliere 
Schipholkorting en/of andere acties. Geldig t/m 15 mei 2019.
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