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UNET is leverancier van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbin-

dingen. Wij zijn een landelijke speler op de markt en hebben een onafhankelijke positie 

opgebouwd door samenwerkingen met diverse netwerk-providers. Wij zijn eigenaar 

van diverse glasvezelnetwerken, onder andere in Almere en Lelystad. Al met al een 

energieke moderne organisatie! Voor jou een ideale omgeving voor een stageplek? 

Kijk op www.unet.nl of jij bij ons past!

UNET
Een fl itsend begin van je carriere
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Woensdagavond 22u/24u happu hour, 
bier €1,50  

Studentenhap en één biertje €10,00

 €20,- korting bij aankoop van een
       rokkosstuum van €159,95

een Hudsonburger van 200 gram met 
koud biertje erbij. Voor maar 10 euro! 

Haal -en brengservice 
waar je ook bent met 
20% korting op alle 
reparaties op ver-
toon van je ledenpas!

Op vertoon van je ledenpas ontvang je 
10% korting bij een kassa aankoop

Op vertoon van je ledenpas ontvang je 
10% korting op alle producten in de winkel

Op vertoon van je ledenpas ontvang je 
15% korting op kopiewerk en posters! 

Op vertoon van je ledenpas ontvang je 
15% korting op alle services en diensten

Tijdelijk 25% korting op alle behandelingen

50% korting op voetmassage voor heren
50% korting op dames Nail-art!

Standaard 10% korting op 
alle diensten en producten

Broodje [‘endzjin] voor €1,75

(ontvang een gratis pitcher bier zodra het bedrijf wat jij hebt geintroduceerd 
officieel Vrienden van [‘endzjin] is]

Heb jij zelf connecties met bedrijven die gave kortin-
gen kunnen regelen exclusief voor [‘endzjin] leden?

Stel het bedrijf voor aan de pr commissie of stuur 
een mail naar pr@engine.nl

Laat je voor €4,50 knippen 
door kappers in opleiding

25% korting op website
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www.rabobank.nl/almere
(036) 548 88 88

Rabobank. Een bank met ideeën.

Profiteren van aantrekkelijke kortingen
met het Rabo StudentenPakket.

Een steuntje in de rug. 
Dat is het idee.  
Studeren is geen vetpot. Je kunt natuurlijk de kliekjes opwarmen of bij je ouders aanschuiven. Maar dat

hoeft niet. Want met het Rabo StudentenPakket krijg je een voordeelprogramma met interessante

kortingen. Kijk voor alle actuele kortingen op rabobank.nl/studeren. Alles in de hand met het Rabo

StudentenPakket.


