DIT KUNT U WINNEN
HEEFT U DE VRAGEN OP DE VORIGE PAGINA’S OPGELOST EN HET WINNENDE

WOORD GEVONDEN? DAN MAAKT U KANS OP ÉÉN VAN DEZE GEWELDIGE PRIJZEN

Complete hoekbank van Prominent

MET EEN TOTALE WAARDE VAN IETS MEER DAN 10.000 EURO: DOE MEE!

WAARDE
€ 2.199

STELLA E-BIKE
Geen afstand is te ver voor deze Allegra Easy
MDBA van Stella. Het maakt niet uit waar u
naartoe wilt, met deze e-bike van Stella komt u er
gemakkelijk en zonder zorgen. De Allegra beschikt
over zeven versnellingen, fluisterstille Bafang
Modestmotor, dual shock voorvork, AXA slot,
anti-lekbanden en een actieradius tot wel 185
kilometer. Deze Allegra Easy MDBA staat garant
voor heerlijk comfortabele fietsritten!

4x Heerlijk arrangement
Voor de goedkoopste en beste hotelarrangementen, weekendjes weg,
vakantieparken en meer gaat u naar voordeeluitjes.nl
WAARDE
€ 169

5 dagen in vakantiepark ‘t Hooge Holt
4x overnachten

WAARDE
€ 129

* gratis gebruik overdekt
zwembad, indoor speel
jungle en meer extra’s!

WAARDE
€ 189

2 nachten Hotel Am
Fang*** Superior
Uitgebreid ontbijtbuffet
* gratis gebruik van
zwembad, sauna en fitness,
en meer extra’s!
U betaalt alleen de toeristenbelasting
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Nachtje Radisson
Blu Palace Hotel
Noordwijk****
Uitgebreid ontbijt
* gratis gebruik spa
en fitness

WAARDE
€ 95

Nachtje Ibis Styles
Haarlem City
Hotel***
Inclusief heerlijk
uitgebreid ontbijt

23x

10.000
WAARDE
€ 3.980

Prominent bestaat twintig
jaar! En wie jarig is,
trakteert. U maakt nu kans
om deze stijlvolle jubileumset ‘Modern Elegance’ te
winnen. Deze comfortabele
en tijdloze set bestaat uit
een 2,5-zits hoekbank met
bijpassende bijzetstoel en
kussens. De meubelen in deze set zijn uitgevoerd met een moderne en
stijlvolle zwarte voet. Deze set heeft een winkelwaarde van € 3.980
en is nu als jubileumdeal verkrijgbaar voor € 1.990.

5x Shoppingvoucher
van KLiNGEL

Grand
Maestro
Italiano
wijnen

Ervaar de klasse van
Italië in de meesterlijke
en veelvuldig onderscheiden wijnen van
Grand Maestro Italiano.
Italiaanse perfectie
onder de kurk in
verleidelijk en zwoel
rood en levendig wit.
Zulke mooie wijnen
verdienen een al even

Totale
prijzenpot

mooi glas. Daarom treft u
twee exclusieve Grand
Maestro Italiano-wijnglazen
aan in dit pakket.
Dat wordt genieten van Italië
op z’n best!
2x Chianti,
2x Governo,
2x Pinot Grigio,
2 wijnglazen

WAARDE
€ 109,94
per pakket

Klingel.nl is hét adres voor
comfortabele damesmode in
uiteenlopende stijlen. De collectie
is van hoge kwaliteit, zeer
betaalbaar,
verkrijgbaar
in maat 36
t/m 54 en
heeft een
uitstekende
pasvorm.
Daar voelt
WAARDE
elke vrouw
€ 50
zich goed
in!

EXTRA
MAX-PRIJZEN

euro!

3x Swan Retro

Espressomachine

De Swan Espressomachine Zwart
is een fraai vormgegeven retro
espressoapparaat in vintage Italiaanse
design. De koffie en espressomachine
is geschikt voor koffiepads en gemalen
koffie en heeft een melkopschuimer.
Combineer deze retro espressomachine
met de andere Swan
keukenapparaten
van theretrofamily.nl
en creëer een
bijzondere keuken!
WAARDE
€ 125

Heeft u het woord
gevonden?
Doe dan mee!
Heeft u het 15-letter woord gevonden?
Vul dat woord dan in bij opmerkingen
in het deelname formulier
Deze actie loopt van 13 t/m 26 oktober.
Prijswinnaars krijgen van ons bericht.

* ‘Heel Holland Bakt’-pakket
* 2x 2 tickets Happy Magic
met Hans Kazàn
* MAX Geheugentrainerspel
* 2 tickets Stamppotten Cruise

17

