
2e KAARTJE GRATIS

Actievoorwaarden:
- Geldig t/m 31 maart 2020 (niet geldig in de kerstvakantie)
-  Geldig bij SnowWorld Amsterdam, Landgraaf, Rucphen, 

Terneuzen en Zoetermeer tijdens daltijden en piektijden
- Exclusief materiaal 
- Exclusief borg, borg is verplicht
-  Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de receptie en o.v.v. Grote 

Clubactie, krijgt 1 persoon een gratis 4 uur skipas in combinatie 
met één volbetalende persoon voor een 4 uur skipas.

- Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen
-  Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere 

periode, contanten of anderszins inwisselbaar
- Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
- Algemene voorwaarden zijn van toepassing

bij één van onze Krazy Kangaroo’s of zwembaden!

bij een 4 uur skipas geldig tijdens daltijden en piektijden

*   Tegen inlevering van deze voucher kun je bij alle Krazy Kangaroo’s komen 
springen en bij alle zwembaden van Optisport vrijzwemmen

*   Deze voucher geldt voor het goedkoopste kaartje en alleen i.c.m. 
een los entreebewijs

*   Kinderen zonder diploma zijn onder begeleiding van een 
meezwemmende volwassene

*  Deze voucher is niet inwisselbaar voor geld
*  Niet i.c.m. andere acties
*  Deze voucher is geldig t/m 31 mei 2020

20-loten-actie
Leuk dat jij zo goed je best hebt gedaan voor jouw vereniging! Je hebt maar liefst 20 loten of meer verkocht! 

Jouw inzet is goud waard! 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: GCA2019-20L voor het tweede 
artikel gratis en kans op een VIP-arrangement!

Actievoorwaarden:
- Niet te gebruiken in combinatie met andere acties
- Niet in te wisselen tegen contanten
- Verzending vanaf €39,- gratis
- Actie geldig t/m 31-05-2020
-  15-06-2020 bekendmaking winnaar  

VIP-arrangement 

Bobbejaanland, ’t plezantste land
Help jij aardmannen, elfen, vurige ridders en skyriders in het mythische Land 
of Legends duistere krachten te bedwingen? Maak je dan klaar voor een dolle 
rit op de Typhoon of hou je sterk op de Sledge Hammer. Ben je een échte held? 
Tem dan Fury: een gloednieuwe triple launch coaster met een hoogte van 43 
meter en wees de draak te snel af wanneer je met een snelheid van 106,6 km/u 
voorbij raast. Check www.bobbejaanland.be en plan je bezoek. Tot gauw!

Aanbieding: 
Tegen inlevering van deze bon: 2e kaartje gratis. 

Actievoorwaarden: 
Tegen inlevering van deze kortingsbon krijgt 1 persoon gratis toegang tot 
Bobbejaanland in combinatie met één volbetalende persoon. Betalend ticket kan 
enkel aangekocht worden aan de kassa van Bobbejaanland aan het dagtarief > 1m40. 
Deze voucher is te verzilveren voor tickets t/m 30 juni 2020. 
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 niet-reguliere en uitverkochte dagen.   

Doorverkoop niet toegestaan.

Heb je samen 50 loten of meer verkocht? Dan maak je kans op een clinic. 
Kijk op clubactie.nl/lotenverkopers onder ‘Winacties’. Hier kun je je inschrijven 

voor clinics, Kids-verkoopwedstrijd en teamprijzen.  

Doorverkoop niet toegestaan.

Doorverkoop niet toegestaan.

Doorverkoop niet toegestaan.

BIJVOORBEELD 
2 MINIBALLETJES 

VOOR MAAR €17,50

1+1 GRATIS

2e PERSOON GRATIS

SV Huizen SV Huizen 

SV Huizen SV Huizen 


