
aldi.nl

Geldig van maandag 10-01 t/m zondag 16-01.

vanaf maandag 10-01

vanaf woensdag 12-01

vanaf maandag 10-01

vanaf vrijdag 14-01

Puntpaprika’s
500 g.

op=op
Yorkham
200 g.

op=op
Unox soep
300 ml.

7 zones 
matras
Per stuk.

Lipton Ice Tea
1.5 l.

0.99

VANAF

99.99

1.69
1+1 GRATIS

2.34
_4.70

0.99
ERGENS ANDERS 1.39

GOEDE GOEDE 
STARTSTART



2 vanaf maandag 10-01vanaf maandag mm-mm Minder betalen en toch meer krijgen

vanaf maandag 10-01

Citroenen
Keuze uit biologische 
citroenen 2 stuks en 
citroenen. 500 g.

Jonagold 
appels
1.5 kg.

Avocado’s Ready 
to Eat 2-pack

Minneola’s
1 kg.

Zespri  
Sungold kiwi’s
500 g.

PICK & MIX
Knolselderij  
en wortels
Alle combinaties mogelijk. 
Bijv. knolselderij en wortels 
gecombineerd.  
Per stuk-1 kg. De actieprijzen 
variëren van 1.18-1.48.

-40%

1.49
_2.49

-27%

1.89
_2.59

1.33
_1.78

-20%

1.99
_2.49

-22%

2.79
_3.59

TOT -34%

0.79
0.99-1.19

HALVE  
PRIJS*2e

*Korting wordt berekend als 25% kassakorting.



ALTIJD voor een lage prijs

3vanaf maandag 10-01Minder betalen en toch meer krijgen

afleidings-
materiaal

trager 
groeiend 

ras

daglicht

op=op
Kabeljauwfilet 
XXL
440 g.

Meat Free Days vegan shoarma
Heerlijke plantaardige reepjes van soja met  
shoarmakruiden. Eenvoudig te bereiden  
in de koekenpan. 175 g.

Quarterpounders
Extra grote burgers, 
gemaakt van rundvlees. 500 g.

Ballaturi Grillo
Chardonnay
Aromatische witte wijn met 
volle en ronde smaak die mooi 
wordt mooi afgerond met wat 
fijne kruidigheid. Heerlijk bij de 
kabeljauwfilet. 0.75 l.

Kipshoarma
Kipreepjes met typische shoarma-
kruiden en paprika. 500 g.

KIES EENS 
VOOR VEGA

Jonagold 
appels
1.5 kg.

6.99

3.69
_4.55

1.69
_1.99

4.99

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2019 & 2021  OMFIETSWIJNEN 2020

Geen 18, geen alcohol

3.69
 _4.49



EXTRA VOLUME VOORDEEL

4 vanaf maandag 10-01Spaar nu voor gratis Duralex glazen!      klik hier

vanaf maandag 10-01
All Seasons ijsbergsla melange
Knapperige ijsbergsla met radicchio sla, 
witte kool en wortel. 200 g.

All Seasons 
oosterse 
wokgroenten
Mix met paksoi,  
Chinese kool, sugar 
snaps, taugé 
en uien. 400 g.

Milsani  
magere vruchten- 
yoghurt
Keuze uit aardbei  
en perzik. 1 l.

op=op
Oriental Delight oosterse maaltijd
Keuze uit noedels op Hong Kongse  
of Chinese wijze en rijst op Japanse wijze. 1 kg.

-20%

0.79
_0.99

-25%

1.49
_1.99 0.99

_1.22

-19%

2.99



5vanaf maandag 10-01

-21%

1.49
_1.89

Bakkersgoud 
rustiek extra 
volkoren
Per stuk.

Meergranen 
bollen
8 stuks.

GEKOZEN HUISMERK PRODUCT VAN HET  JAAR 2021

Klik hier voor de dichtstbijzijnde  
winkel met versgebakken brood.

Rozijnenbroodje
Krokant vanbuiten met een zachte 
zoete kruim vol met rozijnen. Per stuk.

Boeren volkoren 
meergranen

Klik hier voor de dichtstbijzijnde 
winkel met versgebakken brood.

1.29

6+2
GRATIS

4 VOOR

1.00
_1.44

31%
KORTING

GOEDE GOEDE 
STARTSTART

_1.72

2.50
 _3.38

2 VOOR



EXTRA VOLUME VOORDEEL
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vanaf maandag 10-01

op=op
Milsani kruidenboter
150 g.

op=op
Yorkham
Malse en sappige ham,  
heerlijk voor op de boterham. 200 g.

op=op
Chorizo 
Pamplona
100 g.

op=op
Hongaarse salami
Lekker voor bij de borrel  
of als beleg op brood. 100 g.

Molenland 
Goudse kaas 48+
Keuze uit jong 3.19 2.39
en jong belegen 3.39 2.49. 
400 g.

0.99

1.192.39

1.99

30%
EXTRA

50%
EXTRA

TOT
27%
KORTING

VANAF

1.69



vanaf maandag 10-01

• EXTRA VOLUME VOORDEEL •
EXTRA VOLUME VOORDEEL

7Minder betalen en toch meer krijgenMinder betalen en toch meer krijgenMinder betalen en toch meer krijgen

op=op
Chocoladeschijfjes 
3-pack
Knapperige chocolade- 
schijfjes gemaakt van  
Belgische chocolade.  
375 g.

op=op
Nature’s Gift  
honing-rozemarijn 
melange
450 g.

op=op
Nature’s Gift  
ongebrande 
notenmelange
450 g.

5.49

5.29

4.59



8 vanaf maandag 10-01Spaar nu voor gratis Duralex glazen!      klik hier klik hier voor het complete assortiment

vanaf maandag 10-01

Geen 18, geen alcohol

Schultenbräu 
zwaar bier 8%
0.5 l.

Pure Fruit 
vruchtensap
1 l.

Moreno koffiecups
Keuze uit lungo, cappuccino en 
latte macchiato. Alle combinaties mogelijk. 
16 cups.

Solo 4-laags
toiletpapier 9-pack
Superzacht en extra sterk.  
9 rollen.

Makreelfilet  
in olie
88 g.

5.00
 _6.38

2 VOOR

-25%

1.26
_1.69

2 VOOR

5.00
_5.98

-20%

0.79
_0.99

-18%

0.89
_1.09
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Lipton Ice Tea
Keuze uit Sparkling en Green.  
Alle combinaties mogelijk. 1.5 l.

Kraax hand-
cooked chips
Keuze uit zeezout 
en zwarte peper 
& zeezout. 150 g.

River cola
Keuze uit Regular, Light en Zero.   
Alle combinaties mogelijk. 1.5 l.

Dreft  
handafwas  
Original
Voor langdurige  
reiniging van de  
afwas en een  
schitterend  
resultaat. 390 ml.

ALDI ALWEER ALS BESTE GETEST

1.00
 _1.30

2 VOOR

-25%

0.89
_1.19

2 VOOR

2.50
_3.78

23%
KORTING

33%
KORTING

1+1
GRATIS

2.34
_4.70
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op=op
Proteïnecrackers  
of mini crackertjes
110-175 g.

op=op
Bonduelle crispy mais 
of rode kidneybonen 3-pack
3-pack.

op=op
Asia Green Garden 
gedroogde paddenstoelen
25-50 g.

op=op
Luxe amandel-
speculaas- 
brokken
450 g.

op=op
Potato King 
zoete 
aardappelfriet
450 g.

op=op
Fruit Fris 
fruitdrank
appel & perzik 
1 kcal
1.5 l.

1.79

0.69

In de
diepvries

1.99

1.69

1.99

0.49

op=op
Knabber- 
bolletjes
100 g.

0.99



11vanaf maandag 10-01Minder betalen en toch meer krijgen Klik hier voor meer informatie

1.291.69

1.79

op=op
Badkamer-
vuilniszakjes
Afvalzakken met trekband.  
Keuze uit 50x5 l en 40x10 l. 40-50 stuks.

op=op
Brilpoetsdoekjes
Reinigt streep- en pluisvrij. Voorkomt  
dat de glazen beslaan. 120 stuks.

op=op
Biocura  
voetenbalsem
100 ml.

Spaar voor een tafel vol kleur!
Bij elke €5.- een zegel. Volle spaarkaart is een gratis glas.

Spaar t/m 23 januari 2022
Actievoorwaarden
1. Bij besteding van iedere € 5.- aan boodschappen ontvang je één spaarzegel. 2. Bij 25 zegels heb je een volle spaarkaart. 3. De actie loopt van 15-11-2021 t/m 
23-01-2022. 4. Volle spaarkaarten kunnen uiterlijk op 30-01-2022 worden ingeleverd. 5. Voor alle Duralex-glazen geldt: op = op en zolang de voorraad strekt. 
6. De actie geldt op het complete assortiment, m.u.v. tabak en rookwaren, geneesmiddelen, telefoonkaarten, cadeau- en waardebonnen, en alcoholhoudende 
producten met een korting van 25% of die door ALDI anderszins zijn uitgezonderd van de actie. 7. Klik hier voor de volledige actievoorwaarden.

op=op
UNA lucht- 
verfrisserspray
Voor langdurige frisheid. 
Verwijdert geurtjes zonder 
vochtige nevel. Keuze uit 
katoen en lavendel. 250 ml.

1.49



12 vanaf woensdag 12-01Klik hier voor het complete assortiment

4.49

Golden  
Seafood  
gerookte  
Noorse zalm
200 g.

3.19

Kippen-
bouten
Per kilo.

1.65
Pure Fruit  
sinaas-
appelsap
1 l.

La Villa  
olijfolie
500 ml. 

1.16
All Seasons 
blauwe  
bessen  
vriesvers
250 g.

1.65
Mama Nature  
biologische 
eieren
6 stuks.

2.99
Maaltijd-
salade  
Caesar
450 g.

1.94Basmati 
rijst
1 kg.

0.50
Nature’s 
Gift  
havermout 
vlokken
500 g.

Notenboer 
geroosterde 
ongezouten 
amandelen
200 g.

0.89
De Afbakker 
triangels 
meergranen
2x90 g.

Reduced 
alcohol 
sauvignon 
blanc
0.75 l.

Scharrel- 
kipfilet
400 g.

1.89

Mager  
half-om-half  
gehakt
300 g.

Mama Nature 
biologische  
gesneden 
bladspinazie
750 g.

All Seasons  
gesneden 
andijvie
400 g.

All Seasons 
rucola sla
85 g.

All Seasons 
geschrapte 
worteltjes
500 g.

Bij ALDI kun je net zo terecht voor ontbijtjes op bed, met z’n allen aan tafel, de 
beste verjaardag ever. Voor boterhammen mee, vakantiewasjes draaien en Oranje 
kampioen. Voor biologisch, vegan, van eigen bodem, en on the way to Planet Proof. 

Maar dan goedkoper. Want als je het hele jaar je boodschappen doet bij ALDI, 
bespaar je al snel honderden euro’s. Natuurlijk wel.

2.99 2.992.27

1.89 1.39 0.89 0.99

3.99

WIJ WENSEN JE EEN

Geen 18, geen alcohol
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Harlekijn  
rozen
Per bos.

Chrysanten- 
boeket
Per bos.

Succulent  
in kweekpot
Keuze uit diverse 
soorten. Per stuk.

Rozen
Per bos.

Plant  
in kweekpot
Gemakkelijk in de 
verzorging. Keuze 
uit diverse soorten. 
Per stuk.

Cactus in 
kweekpot
Keuze uit diverse 
soorten en maten. 
Per stuk.

3.69 4.99

2.99

2.99

2.992.99

Onze planten zijn niet alleen mooi,  
ze zijn stuk voor stuk met veel liefde en 
duurzaam gekweekt. Klik hier voor meer 
informatie.

20-30 cm

Ø 12 cm

1x p/week

20-30 cm

Ø 12 cm

1x p/week

20-30 cm

Ø 12 cm

1x p/2 weken
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Matrastopper
Bovenzijde en tussenlaag: 100% polyester.  
Midden: polyesterschuim. Onderzijde: 
100% katoen. Ademend, beschermt de  
matras en zorgt voor optimale druk- 
ontlasting. Met elastiek op de hoeken 
voor perfecte pasvorm. Afmetingen:  
ca. 90x200 cm. Per stuk.

Memo-visco-chip kussen
Buitensloop: tijk: dubbele doek, 
35% katoen/33% polyamide/
32% polyester. Binnenkussen: tijk 
100% polyester, vulling: polyurethaan. 
Afmetingen: 35x75 cm. Per stuk.

Wollen hoofdkussen
Tijk: 100% luxe ecru perkal
katoen. Vulling: 100% zuivere
Texelse scheerwol. Afmetingen:
60x70 cm. Per stuk.

7 zones matras
Bovenstof en wattering:
100% polyester. Kern: polyurethaan.
-  innovatieve matrasopbouw met de 

combinatie van memory- (visco-elastisch) 
en comfortschuimstof

- 7 zones slaapsysteem
- geschikt voor lattenbodems en boxsprings
- bekleding afneembaar en wasbaar
- met handige keergrepen
- max. lichaamsgewicht: 100 kg
- hoogte: ca. 18 cm
-  afmetingen: 

ca. 90x200 cm 99.99 
ca. 140x200 cm 149.00 
ca. 160x200 cm 159.00 
ca. 180x200 cm 169.00

Per stuk.

4-seizoenendekbed
100% polyester. Afmetingen: 
140x200 22.99 of 240x220 34.99. 
Per stuk.

99.99
VANAF

29.99

12.99 14.99

VANAF

22.99
Op de matraskern
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Jersey onderlaken*

100% katoen. Rondom elastiek voor optimale 
pasvorm. Matrashoogte: ca. 22 cm. Keuze uit  
drie kleuren. Afmetingen: ca. 140-160x200 cm 
en ca. 180-200x200 cm. Per stuk.

Retro-vintage alarmklok
Analoge weergave van uren,  
minuten en alarmtijd.
- automatische omschakeling 

van winter- naar zomertijd
- achtergrondverlichting met  
 een druk op de knop
- radio-alarm DCF77 
- snooze functie
- incl. 1x AA-batterij
Per stuk.

Lamsvacht
100% gewassen lamsvacht. Geschikt
voor vloerverwarming. Ook leuk voor 
op een bank of stoel. Keuze uit drie
kleuren. Afmetingen: ca. 60x80-90 cm.
Per stuk.

Perkal katoenen kussenslopen*

100% katoen. Keuze uit diverse kleuren. 
Afmetingen: 2x60x70 cm. 2 stuks.

22.99

*  Dit product werd via een massabalanssysteem  
ingekocht en bevat daarom niet per se Better Cotton.

8.99

8.99

29.99

Door voor onze 
katoenproducten te kiezen, 

steun je onze investering 
in de missie van 

Better Cotton.
aldi.nl/katoen

Door voor onze 
katoenproducten te kiezen, 

steun je onze investering 
in de missie van 

Better Cotton.
aldi.nl/katoen

Perkal katoenen 
dekbedovertrek*

100% katoen. Met instopstrook.
Keuze uit drie varianten. Zacht glad  
en ademend. Incl. twee kussenslopen. 
Afmetingen beddengoed: 240x220 cm, 
kussenslopen: 60x70 cm. Per stuk.

5.99

Door voor onze 
katoenproducten te kiezen, 

steun je onze investering 
in de missie van 

Better Cotton.
aldi.nl/katoen
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Hemden 3-pack
95% biokatoen/5% 
elastaan. Keuze uit  
witte en zwarte 
hemden. Maten:  
M t/m XL. 3-pack.

Leren riem
Keuze uit zwarte 
business riem en 
riem met omkeerbaar 
design. Maten: 
85 t/m 105. Per stuk.

Boxershorts 3-pack
95% biokatoen/5% elastaan.  
Keuze uit twee sets van drie boxers.  
Maten: M t/m XXL. 3-pack.

Comfort inlegzolen
Comfort inlegzool met 
optimaal draagcomfort door 
visco-elastisch schuim dat 
zich aanpast aan de vorm 
van de voet.
-  bovenzijde en onderzijde: 

textiel
- tussenlaag: PU-schuim
- maten: 37 t/m 45
Per paar.

5.99

9.992.49

T-shirts 3-pack
95% biokatoen/5% 
elastaan. Keuze uit  
witte en zwarte T-shirts.  
Maten: M t/m XXL. 
3-pack. 7.99

2.99

Thermo 
kniekousen
90% polyester/
10% elastaan. Keuze 
uit donkergrijs en 
zwart. Maten: 35-38 
en 39-42. Per paar.

9.99
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Op naar 100%  
duurzame katoen!
Minder betalen en toch meer krijgen: 
dat geldt ook voor onze kleding!  
Deze artikelen zijn gemaakt met  
biologisch gecertificeerd katoen. 
Uiterlijk in 2025 zal al ons katoen 
gecertificeerd zijn. Klik hier voor  
meer informatie 

Panty of maillot
76% biokatoen/
22% polyamide/
2% elastaan. Keuze 
uit diverse varianten. 
Maten: 36-38, 40-42 
en 44-46. Per stuk.

Anti-slip 
sokken 2-pack
Biokatoen (minstens 
74%)/polyamide/
elastaan. Keuze uit 
twee sets. Maten: 
19-22 t/m 31-34. 
2-pack.

Slips 5-pack
95% biokatoen/
5% elastaan. Keuze 
uit set van vijf strings, 
slips of hipsters. 
Maten string: S t/m L, 
slip en hipster: 
M t/m XL. 5-pack.

Hemden 3-pack
95% biokatoen/
5% elastaan. 
Keuze uit set van drie 
spaghettihemdjes 
of tanktops. Maten: 
S t/m XL. 3-pack.

Minimizer bh
82% polyamide/ 18% elastaan. Naadloze 
voorgevormde cups met beugel. Brede 
verstelbare comfortbandjes en 3-voudig 
verstelbare haak-en- 
oogsluiting achter.  
Keuze uit wit en zwart.  
Maten: 80 (D), 85 (D, E),  
90 (D,E) en 95 (D).  
Per stuk.

Slips 3-pack
98% katoen/
2% elastaan. Keuze 
uit wit en zwart. 
Maten: M t/m XXL. 
3-pack.

Hemd
100% biokatoen. 
Keuze uit ecru T-shirt  
of zwart hemdje. 
Maten: 40 t/m 46.  
Per stuk.

Slips 2-pack
100% biokatoen. 
Keuze uit twee sets. 
Maten: 40 t/m 46. 
2-pack.

3.992.49

5.997.995.99

5.99

3.99

3.99



9.99Outdoor deurmat
Voor gebruik binnens- en buitenshuis. 
Weerbestendig. Afmetingen: ca. 78x55 cm. 
Per stuk.

18 vanaf woensdag 12-01Spaar nu voor gratis Duralex glazen!      klik hier

vanaf woensdag 12-01

Accu-handstofzuiger
Reinigt harde vloeren  
en tapijten.
-  2 vermogensstanden  

(eco en max)
-  afneembaar en wasbaar  

stofreservoir 0.6 5 l
-  accu 22.2 V 2500 mAh 140 W 

lithium oplaadbare accu
-  180° draaibare kop om  

gemakkelijk overal bij  
te kunnen

-  incl. 3-delige accessoireset  
(mondstukken voor bekleding,

 meubels en vloer) + houder
- incl. wandhouder
Per stuk.Droogloopmat

100% polypropeen met polyvinylchloride 
rug. Keuze uit diverse varianten. Afmetingen: 
90x150 cm. Per stuk.

Kokos borstelmat
Borstelharen: 100% kokos. Gevlochten, 
roestvrij en gegalvaniseerd staal. Geschikt 
voor buiten. Keuze uit twee varianten.  
Afmetingen: ca. 40x60 cm. Per stuk.

Shiatsu- 
massagekussen 
Voor een ontspannende, intensieve Shiatsu- 
massage voor o.a. de nek, schouders en benen.
- 8 roterende massagekoppen
- 3 rotatiesnelheden mogelijk
-  gemaakt van zacht materiaal  

voor extra comfort
Per stuk.

9.99

6.99

69.99
 

29.99
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Design luchtbevochtiger
Keuze uit drie verschillende modellen,
geschikt voor ruimtes tot 25 m².
- vernevelingsvermogen: ca. 15-30 ml/uur
- ca. 160 ml reservoir (incl. maatbeker)
-  automatische uitschakeling bij een  

leeg waterreservoir en timerfunctie
-  nachtlamp met zeven kleuren  

(incl. kleurwisselmodus)
Per stuk.

Houtwol aanmaakblokjes
Gemaakt van gecertificeerd hout.
- brandtijd: ca. 8-10 min.
- laat geen schadelijke resten achter
- onbeperkt houdbaar 
32 stuks.

Aanmaakblokjes
Gemaakt van natuurlijk 
hout met was. 100 stuks.

Schoorsteen-
reinigingsblok
Voor alle soorten 
schoorstenen en 
schachten van rvs. 
Per stuk.

Stopcontactverwarming
Met twee warmtestanden.
- 500 W
-  temperatuurbereik  

ca. 15 °C tot 35 °C
- geïntegreerd led-display
-  kamerthermostaat met  

digitale temperatuurregeling
-  instelbare kamertemperatuur  

met timer
Per stuk.

2.99

4.99

19.99

14.99

2.99



20 vanaf vrijdag 14-01Minder betalen en toch meer krijgen

3.99

1.95
_2.39

-20%

1.19
_1.49

1.29

3.49

vanaf vrijdag 14-01
Golden Seafood  
gerookte makreel
Ca. 300 g.

Kaiserbroodjes wit
10 stuks.

op=op
Kalfsleverworst
Heerlijk op de boterham, 
bijzonder smakelijk op 
een toastje of gewoon 
een pittige hap bij de 
borrel. 150 g.

op=op
Appeltaart
Heerlijke taart in extra 
grote uitvoering. 1 kg.

(KG = 6.49)

op=op
Rundersoeppakket
Bestaande uit soepvlees, gehaktballetjes 
en een mergpijpje. De basis voor een 
heerlijke rundersoep. 400 g.
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2.99

2 VOOR

1.00

0.99

1.59
ERGENS ANDERS 2.19

1.19
ERGENS ANDERS 1.49

ERGENS ANDERS 1.392.49
Ergens anders 3.69-3.99

vanaf vrijdag 14-01

op=op
KitKat, Bros  
of Lion 10-pack
10-pack.

op=op
De Ruijter vlokken
Keuze uit melk, puur  
en vlokfeest. 300 g.

op=op
LU Bastogne!
260 g.

op=op
Smint
Keuze uit pepper-
mint, clean breath 
peppermint en black 
mint. 70 g.

op=op
Friesche Vlag
Keuze uit Halvamel en Goudband.  
Alle combinaties mogelijk. 186 ml.

op=op
Unox soep
Keuze uit tomaten-, kippen-, champignon-,  
erwten- en groentesoep. 300 ml.



22 vanaf zaterdag 15-01vanaf vrijdag 14-01Spaar nu voor gratis Duralex glazen!      klik hier

3.99 2.19

2 VOOR

10.000.99
ERGENS ANDERS 1.25

3.99

vanaf vrijdag 14-01

op=op
Oral-B 1-2-3 
tandpasta 
5-pack
Beschermt,  
verfrist en maakt 
de tanden witter. 
5x75 ml.

op=op
Lucovitaal 
crème
Keuze uit mond-
hoekencrème en 
winterhandenbal-
sem. 15-100 ml. 

op=op
Witte Reus 
toiletblokken 
2-pack
Keuze uit actief 
bloesem en munt 
eucalyptus. 
2-pack.

op=op
Glade by Brise 
Continu
Keuze uit Lelietjes-
van-Dalen, Lavendel 
en Relaxing Zen.  
Per stuk.

op=op
Fleuril vloeibaar wasmiddel 
Keuze uit Color, White en Care&Repair.  
Alle combinaties mogelijk. 45-46 wasbeurten.
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9.99

12.99

9.99
ERGENS ANDERS 17.15

7.99
ERGENS ANDERS 21.60

1.99
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Universele mat
Keuze uit diverse kleuren.
- gemakkelijk te reinigen
- geschikt voor vloerverwarming
- individueel op maat te maken
- afmetingen: ca. 65x200 cm
Per stuk.

Leesbril
Keuze uit diverse 
varianten. Sterkte: 
1.5 t/m 3. Per stuk.

Lucovitaal 
orthopedische  
voet-airbag
Met een schokabsorberend 
effect, ter ondersteuning 
van de voetboog, correctie 
van de lichaamshouding. 
Gemaakt van sterk, 
lichtgewicht materiaal 
(polyurethaan) dat jaren 
meegaat. Geschikt voor 
alle maten/schoenen.  
Per paar.

Lucovitaal 
houdingcorrector
Corrigeert een verkeerde houding. Vermindert 
en voorkomt rug-, nek- en schouderpijn. Zorgt 
voor een zelfverzekerde houding. Kan onzicht-
baar en comfortabel worden gedragen onder 
kleding. One size. Per stuk.

Draadloze deurbel  
met knipperlicht-  
functie ENV-1669
Beter horen en zien wie er  
aanbelt met 32 verschillende  
geluiden en led-flitslichtfunctie.
- bereik tot 100 m
- waterdichte belknop, IP44
- voeding: 1 CR2032-batterij (incl.)
-  voeding van de ontvanger:  

3 AA-batterijen
Per stuk.
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2.99 7.99

4.99 24.99

34.999.99

2.99
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Zwaar-transportkar
Vergemakkelijkt het trans-
port van zware goederen.
-  maximaal laadvermogen 

ca. 150 kg
-  afmetingen: ca. 

47x53x115 cm
Per stuk.

Zelfklevende  
stootdoppen
Keuze uit anti- 
slipvoetjes en stoot- 
doppen voor deuren,  
kasten of lades. Per stuk.

Bescherm- 
deken
Absorberend oppervlak met ondoorlatende 
folie aan de onderkant.
-  anti-slip onderkant 
- meermaals bruikbaar
- 10 m² (1x10 m)
Per stuk.

Inklapbare  
steekwagen
Eenvoudig in gebruik.
-  incl. elastiek voor het vastzetten  

van de lading
- automatisch uitklappende wielen
- maximale belasting: 90 kg
-  afmetingen: uitgeklapt ca.  

110x49x52 cm
Per stuk.

Stofdeur
Houdt stof tegen tijdens 
renovatiewerkzaamheden.
-  geschikt voor deur- 

openingen, max. 250x112 cm
-  aan weerszijden te openen
-  incl. dubbelzijdig plakband  

om te bevestigen
Per stuk.

Universele 
transporthulp
Ideaal voor het verplaatsen van zware objecten. 
Draagvermogen: max. 250  kg.
-  oppervlakte met anti-slipcoating
-  afmetingen: rechthoek ca. 57x29 cm,  

rond ca. Ø 38 cm, dikte 18 mm
Per stuk.

Tape 3-pack
Verpakkingstape, ca.  
5 cm x 66 m per rol. 
Keuze uit bruin en 
transparant. 3-pack.
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2.991.79

Radiator- of 
transparante 
lak
Voor ca. 2 m² op 
basis van één laag. 
Keuze uit radiatorlak 
en transparante 
lakspray. Per stuk.

Renovatie tube
Keuze uit voegenwit, 
witte plamuur voor 
binnen, reparatie-
plamuur voor buiten 
en witte montagelijm. 
Per stuk. 9.99

3.99

Badkamer- & keukenverf
Tegen vlekken in  
vochtige ruimtes.  
Zeer goede dekking.  
Voor ca. 35 m² op basis 
van één laag. 5 l.

Verfkwasten 4-pack
Met softgrip steel en haar van hoogwaardige 
synthetische vezels. Eenvoudig te reinigen.
Keuze uit: verfkwasten voor verf op water-
basis en oplosmiddelen. 4-pack.

34.99

99.99
 

8.99Privacy raamfolie
Met statische werking, makkelijk  
te verwijderen zonder kleefresten.  
Afmetingen: 90x200 cm. Per stuk.

Aluminium  
telescopische ladder
Veelzijdig inzetbaar, zowel  
binnen als buiten.
- hoogte 3.27 m, werkhoogte ca. 4 m
- veilig gebruik door 12 anti-slip treden
- licht en ruimtebesparend,  
 eenvoudig op te bergen
- draagvermogen: 150 kg
Per stuk.

XXL werklamp
Deelbaar in twee individueel inzetbare 
lampen. Kan zowel apart als aan elkaar 
worden opgeladen.
-  twee helderheidsstanden (100/50%)
-  incl. 2x 2000 mAh  

lithiumbatterij
- met COB-led
-  max. 1200  

lumen
Per stuk.
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Precisie-cirkelzaag 20 V
Geschikt voor het zagen van hout, 
parket/laminaat, aluminium, kunst-
stof of lichtgewicht bouwmaterialen.
-  laser voor verhoogde snijprecisie
-  stofzuigeraansluiting incl. adapter
-  zaagdiepte instelbaar van  

0-25 mm met snelspanhendel
-  accu en batterijlader  

niet inbegrepen
Per stuk.

Digitale multimeter
Voor het meten van elektrische stroom-
sterkte, spanning en weerstanden.
-  met afneembare holster en twee  

meetpennen met snoer
-  groot lcd-display 
-  geheugenfunctie en auto- 

matische uitschakelfunctie
-  geïntegreerde diodetester, batterijtester  

en continuïteitstest met  
akoestisch signaal

- incl. 9V-blokbatterij
Per stuk.

Bouw-/houtvochtmeter
Voor het eenvoudig meten  
van vocht in hout, muren  
en bouwmaterialen.
-  met ingebouwde lamp  

en temperatuurweergave
- incl. 2 AA-batterijen 
Per stuk.

Inklapbare werkbank
Stabiel werkvlak met robuust  
stalen frame (gepoedercoat).
-  4 universeel insteekbare  

kunststof klemklauwen
- draagvermogen: max. 150 kg 
-   afmetingen gemonteerd:  

62.5x60.5x76 cm 
Per stuk.

Multidetector/ 
afstandsmeter
Handige 5-in-1 multidetector, 
met groot verlicht lcd-scherm.
-  eenvoudig te bevestigen dankzij  

bevestigingsnaalden
- incl. 9V-blokbatterij
Per stuk.
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5.99

14.99

17.99

14.996.99

Professionele  
accu-snellader
Geschikt voor alle  
gangbare NiMH-accu‘s  
(AA/AAA/C/D/9V). 
-  groot lcd-display en  

led-statusaanduiding
-  weergave van de  

oplaadstatus in procenten
-  tot max. 8 accu’s gelijktijdig 

opladen (9 V en AA of AAA)
-  laadstroom: ca. 1000 mA voor 

AA, C, D; ca. 500 mA voor AAA; 
ca. 70 mA voor 9 V

Per stuk.

19-, 28- of 32-delige  
professionele bitset
Keuze uit diverse sets. 19-, 28- of 32-delig.  
Per set.

  
Riem of
kniestukken
Keuze uit Stanley 
riem en kniestuk-
ken. Maten: one 
size. Per stuk/set.

6.99

T-shirt
100% katoen. 
Keuze uit zwart  
en grijs. Maten:  
M t/m XXL.  
Per stuk.

9.99

Polo
100% katoen. 
Maten: M t/m XXL. 
Per stuk.

Werkbroek
model Michigan
65% polyester/35% katoen. 
Klassieke cargo Stanley 
werkbroek met twee  
grote zakken aan de voor- 
en achterkant. Maten:  
30 t/m 40. Lengtemaat:  
31 of 33. Per stuk.

Led-kuiplamp voor vochtige ruimtes
Complete set incl. led-buis T8 G13, sluitclips en montagemateriaal.  
Vervangbare lichtbron, met neutraalwitte lichtkleur.
- 18 W, 1900 lumen
- levensduur: 25.000 uur 
- IP65
- afmetingen: ca. 128.5x6.3 cm
Per stuk.
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Dit is een uitgave van Aldi Inkoop B.V., Postbus 147, 4100 AC Culemborg.

De acties in deze folder zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Ondanks zorgvuldige planning 
kan het voorkomen dat de actie-artikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht. Mochten de actie-artikelen sneller uitverkocht zijn dan 
voorzien, dan vragen wij hiervoor begrip. Er geldt maximaal 4 dezelfde actie-artikelen per klant per bezoek. Bij alcoholhoudende dranken 
geldt: het werkelijke kortingspercentage valt door afronding van het kortingspercentage achter de komma net iets lager uit dan het vermelde 
kortingspercentage. Verpakkingen van de afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Vragen of opmerkingen over onze folderbezorging? Laat het 
ons weten via aldi.nl/contact. Zet- en drukfouten voorbehouden.

FSC®-gecertificeerde 
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FSC: FSC® N002706
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Kaapse Pracht
Keuze uit rood en wit. 
1 l.

op=op
Gemarineerde kipdelen
Een smaakvolle mix van gekruide kipvleugels, 
kipdrumsticks en kipdijen. Eenvoudig te 
bereiden in de oven. 500 g.

op=op
Grolsch 0.0% 6-pack
Keuze uit 0.0% en Radler 0.0%. 6x33 cl.

Multi-cyclone zakloze stofzuiger 
TITAN²
Met 3-in-1 multi-tool waardoor de lastigste 
plekjes eenvoudig schoongemaakt kunnen 
worden (spleetzuigmondstuk, borstel  
en meubelbekleding).
- 700 W vermogen
- 3 l
- wasbaar HEPA H12 filter
-  1.7 m flexibele slang  

en 6 m kabel
Per stuk.

69.99

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2019 EN 2020
GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA  2019 & 2020 OMFIETSWIJNEN 2020



JA NEE

Ben je van plan om naar  
een ALDI winkel te gaan  

naar aanleiding van 
deze folder?



Geen aanbieding
meer missen?

Meld je aan voor  
onze nieuwsbrief!

AANMELDEN




