Uitverkoop op De Bazaar!

Uitverkoop op De Bazaar!
Na de dure maanden kan iedereen wel een voordeeltje
gebruiken. Die vind je volop op De Bazaar. In januari en
februari houden veel winkels uitverkoop. Zo kunnen ze
weer plaats maken voor de nieuwe voorjaarscollectie.
Profiteer van de sale op De Bazaar!

Lees meer...

Kandahar markt, voor zoete en hartige trek
Sinds kort kun je in Hal 30 terecht voor lekkernijen in
allerlei smaken en kleuren. In Kandahar markt verkopen
meneer Sarwari en zijn vrouw, snoepgoed, noten,
diverse soorten rijst en meer.

Lees meer...

Crystolight kroonluchters en lampen
Nieuw op De Bazaar: Crystolight kroonluchters en
lampen. Crystolight verkoopt zijn lampen en
kroonluchters wereldwijd, aan bekende en minder
bekende klanten. Zijn lampen hangen in huis bij Gerard
Joling, Marlies Dekkers, André van Duin, Patricia Paay en
René Froger. Crystolight ontwerpt ook kroonluchters op
maat.

Lees meer...

Voordelige damesschoenen bij Rachel Shoes
In Hal 30 kunnen de liefhebbers van schoenen hun hart
ophalen. Bij Rachel shoes koop je voordelig de mooiste
damesschoenen. Van stijlvolle pumps met glitter tot
stoere hoge veterschoenen.

Lees meer...

Aanbiedingen op De Bazaar
We beginnen het nieuwe jaar goed, met flink wat
aanbiedingen! Een combi‐deal voor permanente
make‐up, kinderkleding met korting en welness artikelen
om thuis van te genieten vanuit je luie stoel.

Lees meer...

Gezond beginnen met een Drakenfruit
smoothie
Kan jij na kerst en oud en nieuw wel wat vitamines
gebruiken? Maak dan een drakenfruit smoothie. Ook
goed om de griep buiten de deur te houden! De
ingredienten haal je voordelig op de Food Markt van De
Bazaar.

Lees meer...

Word jij onze nieuwe collega?
Werken bij De Bazaar is werken in een bijzondere,
dynamische en unieke omgeving. Geen dag is hetzelfde.
De informele, goede werksfeer maakt het een plek waar
je met plezier naar toe gaat. Lijkt dat je wel wat? Bekijk
dan onze vacatures.

Lees meer...
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