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alle persoonlijke 
verzorging en toilettassen

*

aanbiedingen 
ook op 

hema.nl

* Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis. Deze aanbieding geldt niet voor make-up en medicijnen.



Bij combinatieaanbiedingen in deze folder zijn de goedkoopste artikelen gratis of voor de helft van de prijs, afhankelijk van de aanbieding. Combinatieaanbiedingen gelden alleen voor dezelfde 
artikelsoorten. Het combineren van verschillende artikelsoorten (bijv. dameshemden met damesslips) is niet mogelijk. Binnen eenzelfde artikelsoort is het combineren van artikelen wel mogelijk. 
De aanbiedingen zijn niet te combineren met elkaar of met andere lopende acties.

alle rompers met een 
‘2+1’-actielabel
50-56 t/m 98-104.
4�  tot 5� 

zomerspeelgoed

vanaf 2� 

alle B.A.E. make-up
Maak nu een complete look!

vanaf 3.50

30
*

alle 
dames-
t-shirts
S t/m XL. 

5�  tot 22.50 

alle badcapes en hydrofieldoeken
2.50 tot 17.50 

alle damessokken 
met een ‘2+1 free’-
actielabel
35-38 en 39-42. 

3.50

alle damesslips 
met een ‘2+1 free’-
actielabel
XS t/m XL. 6�  tot 8� 

fotoboek met 
eigen foto’s
Ga voor alle fotoboeken 
naar hema.nl/foto
*Kijk op hema.nl/foto voor de actievoorwaarden. 

alle katoenen dameshemden
In diverse varianten en kleuren. 
De racerback heeft een verborgen 
top voor extra support. XS t/m XL. 

4.50 tot 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.:
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alle fietssloten
3�  tot 31� 
met klantenpas 
2.40 tot 24.80

0



* Alleen verkrijgbaar in onze winkels met gebakafdeling. Deze actie geldt niet online.

*Uitgezonderd kratjes. **Uitgezonderd koffiebonen.

***

weekendaanbiedingen 
dagelijks vers

donderdag 11 
t/m zondag 14 juli
aardbeiengebakje*
Koekbodem met amandelspijs, 
gedecoreerd met een romige 
laag en aardbeien. 1.75 

3+1 gratis

donderdag 18 
t/m zondag 21 juli
hazelnootschuimtaart*
6 personen. Hazelnoot-
schuimplakken met een laag 
hazelnootcrème, aangezet 
met hazelnootkrokant en 
gedecoreerd met crème en 
chocolade. 6.50 

nu 5�  

***
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alle brood en (voor)verpakte 
gesneden kaas en vleeswaren
Verkrijgbaar in onze winkels met een brood- 

en/of versafdeling. 0.30 tot 3.75

alle Neleman- en 
Umbrele-wijnen
75 cl. 5�  tot 6.50

alle verpakte koffie** 
2�  tot 3� 

tussendoortjes
1�  tot 2� 

alle opbergers*
2�  tot 30� 

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

Bekijk onze collectie in de 
winkel en op hema.nl

30
alle op maat gemaakte 
raamdecoratie 

makkelijk
meten met 

onze tool op 
hema.nl

met gratis dip

discodip

nootjesdip

softijs
Verkrijgbaar in 
onze takeaways.

vanaf 0.75

chocodip



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 8 t/m 28 juli 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. Combinatieaanbiedingen gelden alleen voor dezelfde artikelsoorten. Het combineren van 
verschillende artikelsoorten (bijv. dameshemden met damesslips) is niet mogelijk. Binnen eenzelfde artikelsoort is het combineren van artikelen 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

Disneyland® Paris 3 dagen/2 nachten

∞  toegang tot het Disneyland® Park 
en het Walt Disney Studios® Park

∞  verblijf in een Trapper Tribe blokhut 
voor maximaal 6 personen 

∞   verblijf in de periode van 7 november 
t/m 18 december 2019, op basis van 
beschikbaarheid

∞  koop je voucher in de winkel of 
via hema.nl/tickets 

∞  kijk voor de volledige actievoor-
waarden op hema.nl/tickets

beleef Disney’s Betoverende Kerst met een verblijf in een blokhut op Disney’s 
Davy Crockett Ranch, inclusief 3 dagen toegang tot beide Disney® Parken

599� 
nu vanaf

blokhut voor 
4 personen

799� 
nu vanaf

blokhut voor 
6 personen

©Disney

reisverzekering
Je reis makkelijk en 

vertrouwd verzekerd voor 
een scherpe prijs. 

verzekerdbij�   .nl

alle koffers 25�  tot 90� 
met klantenpas 20�  tot 72� 
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