Bedankbriefjes eenmalige machtiging
Bedankt!

2015

Een lot kost 1 3,-. Daarvan gaat 1 2,40 (=80%) rechtstreeks naar de vereniging
waarvan u het lot hebt gekocht. Dit zijn extra inkomsten die vaak nodig
zijn voor bijvoorbeeld nieuwe materialen of tenues.

Hoofdprijs

E 100.000,-

€

3,50

korting p.p.

Tegen inlevering van deze kortingsbon aan de
kassa van Duinrell ontvangt u E 3,50 korting p.p.
op de entreeprijs van Duinrell.
Met deze bon ontvang je € 5,- korting p.p. geldig t/m
30 juni 2016. Deze bon is niet geldig bij voorverkoop
tickets, niet geldig voor scholen en groepen, niet terugbetaalbaar, noch cumuleerbaar met andere acties/
promoties. Dit ticket mag niet verkocht worden noch
uitgedeeld. Kijk op www.bobbejaanland.be voor onze
openingstijden. PLU: 44906 (volw.) PLU: 44907 (kind.)

Attractiepark Duinrell (t/m 1 nov 2015 én van 25 maart
t/m 30 okt 2016) of het Tikibad (2 nov 2015 t/m 24 maart 2016).
Maximaal 4 personen per kortingsbon, niet geldig i.c.m.
overige acties/kortingen/e-tickets, niet inwisselbaar voor
contanten en niet geldig tijdens exclusieve evenementen
zoals het Tina-weekend in september. Voor openingstijden,
winterstop en veiligheidsregels:

www.duinrell.nl

Trekking 10 december 2015

Kijk voor het volledige prijzenpakket en de trekkingsuitslag op
www.clubactie.nl

CitySightseeing Amsterdam
€ 5,- korting p.p. op de Hop on Hop off Bus + boot combinatie ticket

Voor de loterij van de Grote Clubactie
is een vergunning verleend door de
Kansspelautoriteit d.d. 25 november
2014 voor de periode van 1 januari
2015 t/m 31 december 2016 onder
kenmerk: 8727 “Speel bewust.”

De actie is geldig t/m 31 maart 2016.
Het ticket is 24 uur geldig.
Maximaal 4 personen per kortingsbon, niet geldig in
combinatie met overige acties/kortingen/e-tickets,
niet inwisselbaar voor contanten. Kortingsbon kan
rechtstreeks ingeleverd worden bij de bus en de boot.
Meer informatie: www.citysightseeingamsterdam.nl
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per bon, geldig t/m 3-7-2016). Voor een verblijf geldt een
korting van 25% (geldig t/m 3-7-2016) o.b.v. beschikbaarheid.
Keuze uit verschillende accommodatietypes m.u.v. camping.
Niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Toegang tot Aqua Mexicana is los verkrijgbaar op basis van
beschikbaarheid en bedraagt € 7,- p.p. Verblijf is inclusief
toegang tot Aqua Mexicana. Verblijf je op de
camping of in een Wigwam, dan is de
toegang tot Aqua Mexicana exclusief.

www.slagharen.com
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30% KORTING

Met
naar
Attractie- & Vakantiepark Slagharen!
Nieuw vanaf mei 2015: Aqua Mexicana.
De korting geldt voor een dagje uit (maximaal 6 personen
per bon, geldig t/m 3-7-2016). Voor een verblijf geldt een
korting van 25% (geldig t/m 3-7-2016) o.b.v. beschikbaarheid.
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camping of in een Wigwam, dan is de
toegang tot Aqua Mexicana exclusief.

www.slagharen.com

KORTINGSBONNEN

Met uw deelname aan de loterij van de Grote Clubactie steunt u het
Nederlandse verenigingsleven! Dit is geen lot, maar een bedankbriefje.
U heeft de Grote Clubactie emachtigd om eenmalig een bedrag van uw
rekening af te schrijven. Het lotnummer vindt u op uw bankafschrift.

5 EURO
KORTING!

VOOR MAX 5 PERS.
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