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S&G Tuintotaal 
 

Berkdijk 14 (Venkant)  5271 SR Sint Michielsgestel 

 
T: (073) 551 42 51   
F: (073) 551 58 08 
I:  www.tuintotaal.nl   
E: info@tuintotaal.nl 

Tegen inlevering van deze afdruk ontvangt u als bezoeker van onze website 10% korting 
op ons assortiment tuinverlichting, kijk voor de voorwaarden onderaan deze bon. 
 
 

Grootste assortiment 
 
In onze showroom vindt u Nederlands grootste assortiment buitenverlichting voor uw huis en 
tuin. Of u nu op zoek bent naar een buitenlamp voor aan de voordeur, lantaarnpalen voor in de 
tuin of spots voor in de grond, nog nooit zag u zoveel modellen opgesteld en aangesloten. 
 
 

Adres en openingstijden 
 

S&G Tuintotaal 
Berkdijk 14 
5271 SR Sint-Michielsgestel 
073-5514251 

 
 
Wij danken u voor uw bezoek aan www.tuintotaal.nl en heten u van harte welkom in onze 
showroom. Vergeet niet uw tuinplan mee te brengen! Graag tot ziens. 
 
 
 
 
 
 

Hoe vindt u onze showroom: 
 
volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch 
neem de afslag Sint-Michielsgestel (22) 
sla linksaf richting Sint-Michielsgestel 
na 3½km bij de rotonde rechtsaf 
eerste straat linksaf (= Venkant) 
eerste straat linksaf (=Berkdijk) 
einde van deze doodlopende straat aan de rechtse kant 
 
 

Actievoorwaarden: 
 
De korting geldt alleen in de actieperiode, kijk hiervoor op onze website. Deze actie geldt niet voor In-Lite, Philips HUE en CLS. Genoemde 
korting geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen. De kortingsbon dient bij bestelling te worden ingeleverd. De korting is niet van 
toepassing op reeds gedane bestellingen. 

INTERNET KORTINGSBON 
 

Maandag van 13.00 tot 18.00uur 
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00uur 

Zaterdag van 09.00 tot 16.00uur 
Kijk vooraf op de site 

 

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en transacties zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. 
Op eerste verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar toe. Toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. 


