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Hoe hoger de besteding aan de kraam of online, hoe sneller je spaart.
cadeaus. Bijvoorbeeld voor
onze heerlijke producten, mooi
Lees hoeveel zegels je bij welk aankoopbedrag ontvangt. Dus keukenapparatuur
per bestede
of voor onze Stoepje waardebonnen. Ga naar
euro boven de € 5,00 krijg je steeds een extra zegel.
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Kijk op www.stoepje.nlwww.stoepje.nl, hier vind je een overzicht van alle cadeaus en
Voor meer info: www.stoepje.nl.
lees je alles over onze spaaractie.
voor actuele cadeaus!
Actievoorwaarden spaarkaart
• Plak de spaarzegels op de spaarkaart. Je spaart voor
prachtige cadeaus, heerlijke producten of waardebonnen.
• Je cadeau bestel je op de markt, tegen inlevering van het
juiste aantal volle, volledig ingevulde, spaarkaarten.
bij de Stoepje kraam
• Je kunt een nieuwe spaarkaart
of downloaden van onze site www.hetnieuwestoepje.nl
• Zet- en drukfouten, alsmede tussentijdse wijzigingen van
artikelen,
kleuren, voorwaarden en aantallen
zegels zijn voorbehouden.
• Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

• Voor aanvragen die onjuist, onvolledig of volgens onze
administratie niet zijn ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk.
• De cadeaus worden alleen verstrekt bij inlevering van het
juiste aantal volle spaarkaarten. De cadeaus kunnen niet op
een andere manier worden verkregen.
• De cadeaus zijn van uitstekende kwaliteit. Toch stellen wij u in
de gelegenheid om binnen 8 dagen te reageren, mocht u niet
tevreden zijn. Na die termijn kan een eventuele klacht alleen
afgehandeld worden binnen de gestelde fabrieksgarantie.
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cadeaus. Bijvoorbeeld voor onze heerlijke producten, mooi
keukenapparatuur of voor onze Stoepje waardebonnen. Ga naar
www.stoepje.nl, hier vind je een overzicht van alle cadeaus en
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€ 7,00 - 4 zegels
€ 8,00 - 5 zegels

€ 2,50 - 1 zegel
€ 5,00 - 2 zegels
€ 6,00 - 3 zegels
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€ 6,00 - 3 zegels

Voor meer info: www.stoepje.nl.
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administratie niet zijn ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk.
• De cadeaus worden alleen verstrekt bij inlevering van het
juiste aantal volle spaarkaarten. De cadeaus kunnen niet op
een andere manier worden verkregen.
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De warmste bakker van de markt!
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Naam:

SPAARZEGEL

Postcode:
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Geboortedatum:
E-mailadres:
Marktplaats aankoop:

SPAREN VOOR GRATIS CADEAUS BIJ ‘T STOEPJE!

Cadeau:

M/V

