
Spek de Kas van onze Club! 

 

 

Onze vereniging krijgt de kans om mee te doen aan de CoxPoints Sponsoractie van Cox 

& Co uit Roermond. Wil je dat onze club veel geld ophaalt? Zorg dan dat je actief 

meedoet aan deze actie. De hoogte van het gespaarde bedrag hangt namelijk af van 

jullie, onze leden! 

 

Hoe werkt het? 

Iedereen kan de gratis spaarkaart, genaamd CoxPoints Card aanvragen. Per hele bestede 

euro ontvang je 5 CoxPoints* op je CoxPoints Card. Iedere CoxPoint heeft een waarde 

van €0,01. Per bestede euro in één van de Cox & Co vestigingen spek je de clubkas dus 

met maar liefst €0,05. Na iedere spaarperiode van zes maanden ontvangt de vereniging 

het totaal gespaarde bedrag in de clubkas. Als bonus verhoogt Cox & Co het gespaarde 

bedrag met maar liefst 50%!  

 

Moedig je familie en vrienden aan! 

Moedig je familie en vrienden aan om een CoxPoints Card aan te vragen en mee te 

sparen voor de vereniging. Iedereen kan namelijk meesparen voor onze vereniging. Zelfs 

de bezoekers van de Cox & Co vestigingen worden aangemoedigd om te sparen voor 

onze club! Hoe meer mensen sparen met de CoxPoints Card, meer we onze clubkas 

kunnen spekken.  

 

Aanvragen CoxPoints Card 

Het aanvragen van de CoxPoints Card is ontzettend eenvoudig. Vul de flyer in die je vindt 

op de vereniging en lever deze in bij ons. Je ontvangt dan de gratis CoxPoints Card van 

ons of deze wordt kosteloos naar je opgestuurd. Je kunt de CoxPoints Card ook via de 

site coxpoints.com/sponsoractie aanvragen. Zodra je de kaart ontvangen hebt, kun je 

direct beginnen met sparen.  

 

Sparen met je huidige CoxPoints Card 

Indien je al een CoxPoints Card bezit kun je met deze kaart heel eenvoudig voor onze 

vereniging sparen. Vul op de flyer of via de site het kaartnummer van je CoxPoints Card 

in en je spaart vanaf dat moment automatisch voor de vereniging. Je spaart dan niet 

meer voor eigen gebruik. 

 

Waar kan ik sparen? 

Cox & Co heeft ontzettend leuke en lekkere restaurants, brasseries, koffiebars en 

lunchrooms in Roermond. Ga eens gezellig uit eten bij Pannenkoeken & Steaks of haal af 

en toe een lekker frietje bij Friet Antje of Piet Friet. De locaties van Cox & Co zijn te 

vinden door heel Roermond, van het Designer Outlet tot in het Roercenter. Op de 

achterzijde van deze mailing vind je een totaaloverzicht van alle locaties waar je kunt 

sparen met de spaarkaart.  

 

We hopen dat iedereen zijn of haar uiterste best doet om deze actie te laten slagen! 

 

 

 

* Met uitzondering van het Esso Tankstation. Hier ontvang je 1 CoxPoint per hele 

bestede euro.   

http://www.coxenco.com/coxpoints/coxpoints-card-aanvragen


Vestigingen Cox & Co 

Kazerneplein Roermond 

 

Schnitzelparadies 

Kazerneplein 2 - 6041 TH Roermond 

Pannenkoeken & Steaks 

Kazerneplein 5 - 6041 TG Roermond 

 

Tuincafé’s 

 

Tuincafé Intratuin Roermond  

St. Wirosingel 180 - 6042 KZ 

Roermond  

Tuincafé Intratuin Heerlen 

In de Cramer 140 - 6412 PM Heerlen  

Tuincafé Intratuin Geleen  

Egelantier 19 - 6163 RB Geleen  

 

Centrum Roermond 

 

Markt 10   

Markt 10 - 6041 EL Roermond 

 

Piet Friet  

Varkensmarkt 9 - 6041 ET Roermond 

Friet Antje  

Munsterplein 15 - 6041 HD Roermond 

Het Pakhuis (Roercenter) 

Roersingelpassage 36 - 6041 EE 

Roermond 

Adventure Golf (Roercenter) 

Roersingelpassage 36 - 6041 EE 

Roermond 

 

Designer Outlet Roermond 

 

Café DE  

Stadsweide 34 - 6041 TD Roermond  

Piet Friet  

Stadsweide 122 - 6041 TD Roermond 

Bufkes  

Stadsweide 122 - 6041 TD Roermond  

Segafredo  

Stadsweide 100 - 6041 TD Roermond  

Chris Vis 

Stadsweide 122 - 6041 TD Roermond  

 

Foodgalerie Retailpark Roermond 

 

WoktoGo  

Schaarbroekerweg 58 – 6042 EJ 

Roermond  

Piet Friet  

Schaarbroekerweg 58 – 6042 EJ Roermond  

Bufkes 

Schaarbroekerweg 58 – 6042 EJ Roermond  

SWIRL'S  

Schaarbroekerweg 58 – 6042 EJ Roermond  

 

Overige 

 

Brasserie Intermezzo (Inter Chalet 

Horst) 

Witveldweg 100 - 5961 ND Horst 

Esso Tankstation Cox  

Maalbroek 102 - 6042 KN Roermond 
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