
20 MEI T/M 16 JUNI 2019

* Voor dames, heren, kinderen en baby’s. Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste 
artikel betaal je de halve prijs. Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

alle korte broeken

5.50 tot 25� 

*



32

opblaas- 
kersen
20� 

Ramen open en een zomerbries door 
je huis. Dan krijg je ineens zin in een 
luchtig jurkje. Of een zonnebril. 
Of een bikini. Of een vrolijk tafellaken. 
Of een zomerdekbed. Of een 
strandhanddoek. Of nieuwe 
opbergdozen. Of weet je wat? 
Kom naar de winkel. Het is te veel 
om op te noemen.

alle vloeibare 
wasmiddelen
1.25 tot 5� 

alle dames- en 
heren-t-shirts

7.50 tot 17.50
jurk
In 4 dessins. 
S t/m XL.
20� 

nu 15� 

folieballon
3.50

folieballon
3� 

piñata
7.50

jurk
S t/m XL. 

20� 

top
S t/m XL. 

15� 

broek
In 2 dessins. 
S t/m XL.  15�  

nu 10� 

jurk
In 4 kleuren. 
S t/m XL.

loose-fit sportshirt
Extra comfortabel. Met 
reflecterend rugvlak. 
Quickdry. XS t/m XXL. 11� 

padded sportbeha
Met hoge voorgevormde cups die je 
draagt bij zware sporten zoals hardlopen 
en boksen. De beha heeft extra brede 
schouderbanden die zijn verstevigd met 
padding voor optimaal draagcomfort 
en steun tijdens het sporten. 75B t/m 90F.
25� 

alle damessokken 
met een '2+1 gratis'-
actielabel
Per paar.
3.50

alle damessport-
kleding en -beha’s 
8�  tot 30� 

heavy support  

voor 
intensief 
sporten

optimaal 
draagcomfort  

figuurcorrigerende 
sportlegging
Corrigeert rond de buik en 
is gemaakt van garen met 
infraroodtechnologie, 
waardoor je bloedsomloop 
verbetert. XS t/m XL. 30� 

sportshort
Quickdry. 
XS t/m XL. 17.50

*** *

*** *

alle damessokken 
met een '2+1 gratis'-met een '2+1 gratis'-

** ***

* Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs. **Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. 
Geldt voor artikelen voorzien van een '2+1 free'-actielabel. ***Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. 

15� 

dames-
pyjama
In diverse 
prints.
S t/m XL. 

15� 



5Kijk voor de hele collectie op hema.nl*Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs.
**Alle combinaties zijn mogelijk. De goedkoopste artikelen zijn gratis.

alle rompers
50-56 t/m 98-104. 2.75 tot 11� 

kinderjurk
In 4 prints. 86-92 t/m 158-164.

vanaf 10� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

 2.75 tot 11� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

4

superabsorberende
microvezelhanddoek
Diverse formaten en kleuren. 

vanaf 8� 

nu vanaf 6� 

op en top 
bikini

alle zonproducten
1.75 tot 10� 

dames- of 
herenzonnebril 
UV 3.

5� 
*Alle combinaties zijn mogelijk. **Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis.

strandhanddoek
Diverse formaten en kleuren. 

vanaf 7.50

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

2-pak 
kindersinglets
86-92 t/m 158-164.

vanaf 8� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

alle  babyslaap-
zakken en -pyjama’s
68-80 t/m 86-104. 12.50 tot 40� 

babypolo
62 t/m 98. 6.50 

nu 5� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

kinderjurk
In 4 prints. 

86-92 t/m 158-164.

6� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

babyjurk
62 t/m 98. 7.50 

nu 6� 

bikini
XS t/m XL. 
Top. 15� 
Broekje. 12� 

kinderbadmode 
86-92 t/m 158-164.

vanaf 12.50

op en top 

*** *

10� 
per set

*

**

**

reisverzekering
Je reis makkelijk en 

vertrouwd verzekerd 
voor een scherpe prijs. 

verzekerdbij�   .nl



7Kijk voor de hele collectie op hema.nl

*

6 Kijk voor de hele collectie op hema.nl *Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. Aanbieding geldt niet voor B.A.E. make-up. Deze actie is geldig van 
maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019. **Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis.

alle make-up 
(met uitzondering 
van B.A.E. make-up)
2�  tot 12.50

alle tissues, 
papieren zakdoekjes 
en wattenschijfjes
0.50 tot 3.75

stijlborstel
Met elektronische 
display en kerami-
sche warmteplaat.

17.50

haardroger
Met coolshotfunctie
en 3 warmtestanden.

20� 

limited edition 
festival-make-up-
collectie
Zomer is het seizoen van feest en festivals. 
Daarom vind je bij £   alles om te shinen. 
Van glitters tot gezichtsstickers. En van metallic 
eyeliners tot een mix & match highlightpalette.

aqua 
face mist
150 ml.

3� 

krulijzer
Met keramische 
warmteplaat.

15� 

vanaf 3� 

**

houten
speelgoed

vanaf 12� 
opblaasspeelgoed

vanaf 12.50

zomerspeelgoed

vanaf 1.50

ventilator
Diverse soorten 
en formaten.

vanaf 5� 

mini-
haardroger

14� 

beauty
 

nie
uw

s

mineraalwater 
uit natuurlijke 
bron

verfrist en 
hydrateert
onderweg



9Kijk voor de hele collectie op hema.nl

�    Private Lease
Zo groen mogelijk rijden voor een £    prijs.

* De weergegeven leaseprijzen zijn de vanafprijzen voor de Toyota AYGO 1.0 VVT-i X 5d en de Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active Auto-
maat 5d incl. btw en zijn o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar, exclusief brandstof en eventuele boetes. Afgebeelde modellen 
van de Toyota AYGO en Toyota Yaris Hybrid kunnen afwijken van de bestelde modellen. Prijs is incl. reparatie, onderhoud, banden, 
WA-verzekering, cascodekking en inzittendenverzekering, gratis vervangend vervoer bij schade en onderhoud na 72 uur, 
schadeherstel en glasreparatie, pechhulp binnenland en Europa, en wegenbelasting. Actie loopt van 23 april tot 1 juni 2019. Kijk 
op hema.nl/privatelease voor de volledige actievoorwaarden. De leaseovereenkomst wordt gesloten met LeasePlan Nederland. 
£    speelt slechts een bemiddelende rol en is geen partij bij deze leaseovereenkomst. £    en/of LeasePlan behouden zich het 
recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of vroegtijdig te beëindigen. In het geval van een wijziging of vroegtijdige 
beëindiging van deze actie wordt daarvan mededeling gedaan op hema.nl/privatelease. Typefouten voorbehouden.

doorgroei-
autostoel 
9-36 kg. ISOFIX.
175�  nu 122.50

doorgroei- 
autostoel 
9-36 kg.
85�  nu 59.50

Zo groen mogelijk rijden voor een £    prijs.

Sluit nu af op hema.nl/privatelease en maak kans op een jaar lang 
gratis rijden in een Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active Automaat 5d.

8 Kijk voor de hele collectie op hema.nl

bagagelabel 

vanaf 3.50

alle koffers
vanaf 25� 
met klantenpas 
vanaf 20� 

toilettas

vanaf 4.50

telefoon- en computeraccessoires
Bijvoorbeeld powerbank, USB-stick of 
telefoonhoesje voor verschillende iPhone-
en Samsung-modellen.

vanaf 6� 

met klantenpas 

*Deze actie is geldig van maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019.

95� *
per persoon

3-daagse vliegreis 
naar een verrassingsbestemming
Inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen en 1 stuk handbagage per persoon.

∞  koop je voucher t/m 16 juni 2019 in de winkel 
of op hema.nl/tickets 

∞ de reisperiode loopt t/m 31 januari 2020
∞  reisgezelschap van minimaal 2 personen

Kijk op hema.nl/tickets voor de volledige 
actievoorwaarden.

*Prijs is exclusief toeristen-
belasting, transfer en reis- en 
annuleringsverzekering. 
Voor vertrek op donderdag, 
vrijdag en zaterdag is een 
toeslag van 30ª  p.p. van 
toepassing.

autostoeltje 
junior 
15-36 kg.
65�  nu 45.50

paspoorthoes

3.50

auto- 
organizer

10� 

nekkussen

vanaf 4� 

slaapmasker

2.50

autostoeltje 
baby 
0-18 kg.
85�  nu 59.50

30
zadelhoes

3.50

fietstas
Met ritssluiting en 
gemaakt van water-
afstotend materiaal. 
20 liter. 51 cm hoog.

20� 

slot
Ook in 
rood 
of groen.

8� 

krat van 
gerecycled plastic
23 liter. 20 x 40 x 30 cm.

15� 

bel

4� 

kofferriem

6� 

opzetzitje
22.50
nu 15.75

Toyota AYGO

vanaf 179� 
per maand*
op=op

Toyota Yaris Hybrid 

vanaf 299� 
per maand*
op=op

0
*

fietsverzekering
Je fiets makkelijk en 

vertrouwd verzekerd 
voor een scherpe prijs.  

verzekerdbij�   .nl
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alle op maat 
gemaakte 
raamdecoratie

3
*

alle dekbedovertreksets, 
hoeslakens, moltons en 
kussenslopen
2.50 tot 60�  

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

10 Kijk voor de hele collectie op hema.nl

alle cartridges
Zwart of kleur. Voor diverse 
printers van Epson, Canon en HP. 
14�  tot 40� 

alle kunststof opbergdozen 
met deksel
3.25 tot 30� 

alle keuken- 
en tafeltextiel
0.75 tot 30� 

pak kopieerpapier
Wit. 500 vel. A4-formaat. 3� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

**

**

3

*Deze actie is geldig van maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019. 
**Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. 

*Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs. Deze actie is geldig van maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019.
**Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. Deze actie is geldig van maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019.

alle baddoeken 
en badmatten 
1�  tot 18� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

5� 
2 voor

kapokkussen
Hoog absorptievermogen,
luchtig en zacht. 
60 x 70 cm. 25� 

nu 20� 

bamboe zomerdekbed 
Van bamboe viscose, een 
lichtgewicht stof die van nature 
vochtregulerend is. 140 x 200 cm, 
140 x 220 cm, 200 x 200 cm,
200 x 220 cm of 240 x 220 cm. 
vanaf 30� 

nu vanaf 25� 

Met onze eenvoudige 
online tool kun je makkelijk
meten en berekenen.

Bekijk onze collectie in 
de winkel en op hema.nl
Levering binnen 10 werkdagen.

*

3
*

Kijk voor de hele collectie op hema.nl 
Daar vind je wel 80 kleuren en dessins 
dekbedovertreksets.

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

**
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∞  het extra tegoed wordt direct 
toegevoegd aan je Apple ID

∞ actie geldt voor kaarten van 25ª , 
50ª  en 100ª 

∞  actie loopt tot 2 juni 2019
∞  wissel je kaart in voor 16 juni 2019

snoep
100 gram.

1� 

reis-
dagboek   

5� 

set van 3 
pennen  

3.50

tissueboxcover  

8� 

snoep- 
koker  
150 gram. 

4.50

pin 

1� 

geslaagde 
cadeautjes

pin 

1� 

3-pak 
sierlinten 

2.50

uitpakken 
met inpakken met inpakken 
Maak je geschenk 
extra feestelijk met een 
gepersonaliseerde 
cadeaubox. En versier 
je cadeau met bijvoor-
beeld de bijpassende 
minislinger, confetti of 
de folieballon. 

vanaf 1� 

12 Kijk voor de hele collectie op hema.nl

groen 
assortiment
Plantjes in water, 
snijbladen en bromelia’s 
in diverse soorten. 

vanaf 3� 

confetti- 
hartjes

1.50

XS 
folieballon 

0.75

uitpak- 
cadeaukaart 

vanaf 5� 

vaderdag-
stropdastaart
Voor 9 personen. 

12.50
Alleen verkrijgbaar op 15 en 16 juni in 
onze winkels met een gebakafdeling.

alle persoonlijke 
verzorging voor heren
1�  tot 9� 

herenboxer
S t/m XL. 9�  

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

alle herensokken 
met een '2+1 gratis'-
actielabel
39-42 of 43-46. Per paar.
3.50

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

voor alle 
allerbeste vaders

Dit geldt voor aankopen in de winkel of 
op cadeaukaart.hema.nl

© 2019 Apple Distribution International. 
Alle rechten voorbehouden.    

onze winkels met een gebakafdeling.

vaderdag- 
fotocadeaus
Bijvoorbeeld 
deze mok. 
Kijk voor meer 
vaderdag -
cadeaus op 
hema.nl/foto

12� 

vaderdag- 
newborn-collectie 
50 t/m 98. 

vanaf 5� 

snoep
100 gram.

1� 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

vlag  

0.75

cadeaukaart 
met gratis 
cadeauverpakking

vanaf 5� 
slaapmasker   

2� 

cadeau-
tasje  

0.80

chocolade 
medaille
58 gram.

1.75 mok

4� 
spaarpot

6� 

linnen 
tas

4.50

folieballon
Diverse vormen.

vanaf 3� 

mini-
flessenpost

0.75

pop-up- 
wenskaart in 
taartvorm

1.50

dagboek   

rozet

2� 

minislinger
20 cm.

1� 

XXXL terrarium
55� 

nu 40� *

* Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. Geldt voor artikelen voorzien van een '2+1 free'-actielabel. **Alle combinaties zijn mogelijk. 
Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs. ***Alle combinaties zijn mogelijk. De goedkoopste artikelen zijn gratis.

*Actie is geldig t/m zondag 2 juni 2019. 

**

10
nu met

extra 
tegoed

***

*



0

set barbecue- 
gereedschap
9�  nu 7.20

4.50 

top-5 bekroonde 
Hamersma-wijnen
75 cl. vanaf 3�  
met klantenpas 
vanaf 2.55

dadel-haverrepen
Met rodevruchten- of 
banaansmaak. Pak, 4 stuks. 
2� 

kleine flesjes,
grote klasse
Waarom is wijn voor 2 een goed idee? 
Heel simpel: we drinken vaker wat minder. 
Daarom heeft £    flesjes van 50 cl. 
Precies genoeg voor vier glazen. Wijn voor 
2 is er in 8 druivensoorten. Je kunt kiezen 
uit 4 witte en 4 rode wijnen.

aspergefeest
aspergemaaltijd 
voor 2 personen*
9.60 

nu 8�   

aspergesoep*
500 of 900 gram.
vanaf 2.50

gerookte zalm*
100 gram.
3.25

1514

**

Kijk voor de hele collectie op hema.nl

groente- en fruitsap
Diverse smaken. Bijvoorbeeld rabarber-
kaneel of sinaasappel-gember. 33 cl.
1.25

asperge-beenham-eisalade*
225 gram.
2.50

eieren*
6 stuks.
1.60

Spaanse chips
Ham of paprika- 
limoen. 110 gram.
1.50

roomboterzoutjes
Diverse soorten. 120-150 gram.
1.80

ijsthee
Verfrissende ijsthee groen met appel 
& limoen, citroen & gember of perzik 
& citroen. 60 cl. 
1� 

plank 
van acaciahout
100% FSC. 25 x 19 cm. 
10�  nu 8� 

schort
8�  nu 6.40

ovenwant
4�  nu 3.20

wijncocktail perzik of meloen
Verfrissend drankje met 3,9% alcohol. 
Ook een bruisende basis voor andere 
cocktails. 75 cl.
4.50

*

*Alleen verkrijgbaar in onze winkels met een versafdeling. 
**Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs.

*Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. **Alle combinaties zijn mogelijk.  

sappig
 

nie
uw

s

dadel 

nie
uw

s

rond & rijk

fris & fruitig

fris & fruitig

fris & fruitig

fris & fruitig

maaltijdsalade*
Diverse smaken.
vanaf 3.75
nu vanaf 2.75

3� 
2 voor

*

verfri
ssend 

nie
uw

s

5.50
2 voor

alle barbecue-
gereedschap

*** **

Hollandse 
aardbeien en
witte druiven*
400 en 500 gram. 
5.75

nu 5�  

w
ijn

 

nie
uw

s
kra

c
h

t &
 ka

ra
kte

r

fris &
 fru

itig

versgesneden rosbief, 
runderrookvlees 
of beenham*
Per 100 gram.
vanaf 1.80

geschilde 
Hollandse asperges*
400 gram.
4.75

minikrieltjes*
450 gram.
1� 

beenham*
100 gram.
1.85

hollandaise- 
saus*
250 gram.
2� 

hamburgerpers
6.50 nu 5.20

*

barbecue-
schoonmaak-
borstel
4.50 nu 3.60

barb
ecue

nie
uw

s



17Kijk voor de hele collectie op hema.nl

alle Zwitserse-chocoladerepen
100 gram. 1.60 
met klantenpas 
1.28

16

beker met 
glitters
500 ml.

6� 

postkaart

1.75

heuptasje

7.50

portemonnee

5�

shopper 
glitter

12.50

per stuk

1.50

voordeelverpakking koffiepads
Regular, dark roast, mokka of extra dark. 
Pak, 322 gram. 46 pads.
2.60

blijsje

set van 2 
rolletjes 
washitape

2.50

voordeelverpakking koffiecapsules
Lungo regular, lungo ultimo, espresso dark 
of ristretto. Pak, 132 gram. 24 cups.
3� 

weekendaanbieding
donderdag 23 t/m zondag 26 mei

* Alle combinaties zijn mogelijk. 
Blijsjes zijn niet verkrijgbaar in onze winkels op de NS-stations, op Schiphol en in onze restaurants.

*Alle combinaties zijn mogelijk. **Alle combinaties zijn mogelijk. Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs. 
***Alleen verkrijgbaar in onze winkels met een gebakafdeling. Deze actie geldt niet online. 

appeltaart***
Voor 8 personen.
5.50 nu 3.50

kersenkruimelvlaai***
Voor 10 personen.
6�  nu 4� 

2 voor

*

4� 
2 voor

*

0

*** **

stroopwafel-karamel

chococrunch

tompouce

aardbei-
kruimel

weekendaanbieding
donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni

2.50

Wat een blijsje is? Dat is een ijsje waar je superblij 
van wordt. Welke smaak je ook kiest, je weet met 
één hapje waarom het een blijsje heet. 

blij

nie
uw

s



De kleine lettertjes: deze folder is gemaakt van gerecycled FSC®-papier. Wijzigingen in prijs, uitvoering en levertijd voorbehouden. De aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geldig van 20 mei t/m 16 juni 2019 en op is op. Bij 
combinatieaanbiedingen in deze folder zijn de goedkoopste artikelen gratis of voor de helft van de prijs, afhankelijk van de aanbieding. Het combineren tussen verschillende artikelsoorten is niet mogelijk. Binnen eenzelfde 
artikelsoort is combineren van varianten wel mogelijk. De aanbiedingen zijn niet te combineren met elkaar of met andere lopende acties. De kleinere £   ’s hebben helaas niet alle artikelen in huis. De voorraad kan per product en 
per winkel verschillen. £    doet haar uiterste best om ’altijd’-prijzen zo lang mogelijk hetzelfde te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten. Prijswijzigingen en afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen 
voorbehouden. £    kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opmaak- of drukfouten. £    BV, NDSM-straat 10, 1033 SB Amsterdam.

FSC®-producten zijn te 
herkennen aan dit keurmerk 
voor verantwoord bosbeheer 
FSC® C030471. 

hema.nl

* Voor dames, heren en kinderen. Geldt ook voor meerstuksverpakkingen en figuurcorrigerend ondergoed. Deze aanbieding geldt niet voor rompers, beha’s, 
sportbeha’s en panty’s. Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. Deze actie is geldig van maandag 20 mei t/m zondag 2 juni 2019.

alle ondergoed voor 
dames, heren en kinderen

3�  tot 22.50 

• in all communication preferably in green (PMS 369)

• on pricetags and if colour is not an option:

    - 30% black on pricetags
    - percentage can be adjusted as needed on other items

e.g.:

NL FR EN DE ES

*


