
Tot 10% korting 

bij aankoop van een keuken met  
4 verschillende Miele keukentoestellen*  

tussen 22 februari en 30 april 2018



Gratis accessoireset
ter waarde van € 475**

bij aankoop van een Miele combistoomoven  
(DGC XL of DGC XXL). Je ontvangt een inductiebraadpan, 
bakplaat met gaatjes en bakblikgeleiders bijpassend bij je 
combistoomoven:

• inductiebraadpan (HUB 5001-M)
•  geperforeerde bakplaat (HBBL 71) 
•  FlexiClips (HFC 71)  

Gratis Miele  
Home Program 
ter waarde van € 199**

Bij het Miele Home Program komt één van onze 
consulenten langs bij u thuis en vertelt u alles 
over het gebruik, de reiniging en het onderhoud 
van je Miele toestellen. We passen onze service 
individueel aan aan jouw toestellen en laten je alle 
mogelijkheden ontdekken. 

Voor deze service betaal je een vast bedrag van 
199 euro voor een bezoek van 2 uur.

Bij aankoop van een stoomoven, combi-
stoomoven of steamer is het Miele Home 
Program gratis.

De Miele Home Program box met aanvraag- 
formulier wordt meegeleverd met de toestellen via 
je verdeler. 

Tot 10% korting 

U ontvangt tot 10% korting  
bij aankoop van een keuken met minimum  
4 verschillende Miele keukentoestellen*

* Korting bij aankoop van keukentoestellen uit verschillende productgroepen (bv oven, stoomoven, kookvlak, vaatwasser, …). 
Meer info en voorwaarden bij uw verdeler van keukentoestellen en op miele.be

** Deze voordelen zijn niet omruilbaar in geld.



Miele nv - Z.5 Mollem 480 - 1730 Mollem - info@miele.be - www.miele.be
Bent u particulier, bel 02/451.16.16 – Bent u dealer, bel 02/451.15.00 –  

Bent u professional klant, bel 02/451.15.40

Culinaire Workshops
Maak kennis met de wereld van Miele. Tijdens onze verschillende culinaire workshops kan je 
inspiratie en informatie verzamelen. 

Surf naar onze website en schrijf je nu in voor één van de culinaire workshops via www.miele.be

Kies je Miele keuken

Deze workshop is bedoeld voor iedereen 
die plannen heeft om een nieuwe keuken te 
plaatsen of een bestaande keuken volledig te 
vernieuwen. Tijdens deze workshop proef je van 
een heerlijk degustatiemenu, klaargemaakt in 
onze toestellen. De culinaire adviseurs vertellen 
je ondertussen alles over de verschillende 
toestellen en hun functies. Aan het einde van 
deze workshop weet je welke mogelijkheden er 
allemaal bestaan en welke toestellen het beste 
bij jou passen.

Leer werken met je stoomoven of 
combistoomoven

Heb je gekozen voor een Miele stoomoven, 
steamer of combistooomoven? Weet je ook 
wat je er allemaal mee kan bereiden? Tijdens 
deze workshop krijg je een heerlijk gestoomd 
viergangenmenu aangeboden. Terwijl leer je de 
basistechnieken van het stoomkoken en sous-
vide koken en krijg je tips en tricks om alles uit 
je toestel te halen.


