20-LOTEN-ACTIE
Leuk dat jij zo goed je best hebt gedaan voor jouw vereniging! Je hebt maar liefst 20 loten of meer
verkocht, petje af! Als beloning ontvang jij van de Grote Clubactie onderstaande bonnen:

Elk 2e artikel gratis in de webshop
en win een VIP-arrangement!
Schaf nu je nieuwe favoriete sportkleren aan en krijg ieder tweede artikel gratis!
Gebruik de kortingscode in deze advertentie bij je aankoop en maak meteen
kans op een VIP-arrangement voor een Eredivisiewedstrijd.
Ga naar www.masita.com en zoek iets moois uit!

Aanbieding:

Elk 2e artikel gratis.
Actiecode: GCA20L2018 voor het tweede artikel
gratis en kans op een VIP-arrangement!

2E PERSOON GRATIS

BIJVOORBEE
LD
2 MINIBALLE
TJES
VOOR MAA
R €17,50

Actievoorwaarden:

Bij een van onze Avontura’s of zwembaden
* T
 egen inlevering van deze voucher kun je bij alle Avontura’s komen spelen en
kun je bij alle zwembaden van Optisport terecht tijdens recreatief zwemmen
* Deze voucher geldt voor het goedkoopste kaartje en alleen i.c.m.
een los entreebewijs
* Kinderen zonder diploma moeten onder begeleiding van
een meezwemmende volwassene
* Deze voucher is niet in inwisselbaar tegen geld
* Niet i.c.m. andere acties
* Deze voucher is geldig t/m 31 mei 2019

Kings

- Niet te gebruiken in combinatie met andere acties
- Niet in te wisselen tegen contanten
- Verzending vanaf m39,- gratis
- Actie geldig t/m 31-05-2019

- 15-06-2019 bekendmaking winnaar VIP-arrangement

Kings
Doorverkoop niet toegestaan.

Doorverkoop niet toegestaan.

1+1

GRATIS
Bobbejaanland, ’t plezantste land

Als we zeggen dat Bobbejaanland iedereen kan entertainen, dan liegen we niet.
Dit seizoen laten we je gillen in de rollercoasters, kan je chillen in lollige
waterattracties en raak je niet uitgekeken in twee coole virtual reality rides.
Op Mount Mara bedwing je namelijk de vlammenzee en in de Dreamcatcher
ga je de boze geesten zelf te lijf! Hopelijk durf je nog te slapen ’s nachts…!
Check www.bobbejaanland.be en plan je bezoek. Tot gauw!

50% kortingsactie

Wat bepaalt of we gelukkig zijn? Het anatomie museum Body Worlds in
hartje Amsterdam neemt bezoekers mee op een wonderbaarlijke reis door
het menselijk lichaam, op zoek naar wat ons gelukkig maakt en wat het effect
van geluk is op onze gezondheid.

Aanbieding:

Aanbieding:

Actievoorwaarden:

Actievoorwaarden:

Tegen inlevering van deze bon: 50% korting.

Tegen inlevering van deze bon: 2e kaartje gratis.
Tegen inlevering van deze kortingsbon krijgt 1 persoon gratis toegang
tot Bobbejaanland in combinatie met één volbetalende persoon.
Toegangstickets worden gekocht voor het geldende dagtarief.
Het goedkoopste toegangsticket is gratis. Deze voucher is te verzilveren
voor tickets t/m 30 juni 2019. Deze voucher is niet geldig bij voorverkooptickets,
niet geldig bij schoolreizen en groepsuitstappen, niet terugbetaalbaar, noch
cumuleerbaar met andere acties/promoties en niet geldig bij uitverkochte dagen.

Kings
Doorverkoop niet toegestaan.

50%
KORTING!

- Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen
- Geldig t/m 30 juni 2019 en voor maximaal 4 personen

www.bodyworlds.nl

Kings
Doorverkoop niet toegestaan.

Kijk voor alle kidsacties op kids.clubactie.nl

