Professional

Uw voordelen bij DreamLand,
ColliShop, Dreambaby en Klassewijnen

ColliShop Professional bundelt alle non-fooddiensten voor professionals van Colruyt Group.
Dankzij de samenwerking van uw werkgever met ColliShop Professional geniet u heel wat exclusieve
voordelen bij DreamLand, ColliShop, Dreambaby en Klassewijnen.

Nieuw!

Altijd het grootste voordeel in uw DreamLanden Dreambaby-winkel met uw Voordeelkaart
Met uw Voordeelkaart geniet u het hele jaar door mooie voordelen:
-10 % bij Dreambaby*
 -7 % op school- en kantoorartikelen
-5 % op het speelgoedassortiment van DreamLand**
Ontdek ook alle periodieke acties op actie.collishopprofessional.be
Gebruik steeds uw Voordeelkaart samen met uw Xtra-app of -kaart
aan de kassa en geniet zo het grootste voordeel***.
el
Geldig t.e.m. 30/6/2020.
Code: voorde

Voordeelkaart
Carte Avantages
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Wachtwoord:
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* Niet geldig op luiers, verzorgingsproducten, geboortelijsten en geschenkkaarten.
** Niet geldig op gaming, multimedia, boeken en strips en geschenkkaarten.
*** Bij acties op hetzelfde moment op hetzelfde assortiment wordt altijd het
grootste voordeel in rekening gebracht. Uitzonderingen: zie actie.collishopprofessional.be.

Ontdek vele online voordelen via
actie.collishopprofessional.be
Nieuw!

Ook online geniet u exclusieve voordelen en tijdelijke
acties van ColliShop, Klassewijnen, Dreambaby en
DreamLand. Surf naar actie.collishopprofessional.be
en geef de code en het wachtwoord in. U vindt er
een overzicht van de lopende acties.
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Code: voorde
actie
Wachtwoord:

Ontdek al uw voordelen op
actie.collishopprofessional.be
Code: voordeel • Wachtwoord: actie
Découvrez tous vos avantages sur
action.collishopprofessional.be
Code : avantage • Mot de passe : action
Bewaar deze kaart zorgvuldig. Geldig in alle DreamLand- en
Dreambaby-winkels. 1 kaart per persoon, per aankoop. Enkel
cumuleerbaar met de Xtra-app en -kaart, niet met andere acties of
bonnen. De Voordeelkaart is bij een online bestelling bij DreamLand
of Dreambaby niet cumuleerbaar aan de kassa van het afhaalpunt. Bij
acties op hetzelfde moment op hetzelfde assortiment wordt altijd het
grootste voordeel in rekening gebracht. Geldig t.e.m. 30/6/2020. Niet
geldig op dreamland.be en dreambaby.be.
Carte à conserver, valable dans tous les magasins DreamLand et
Dreambaby. 1 carte par personne, à utiliser 1 fois par achat. Cumulable
uniquement avec l'app et la carte Xtra, et non avec d’autres actions ou
bons. La carte Avantages ne peut pas être utilisée à la caisse d'un point
d'enlèvement pour une réservation en ligne effectuée chez
DreamLand ou Dreambaby. En cas d’actions simultanées sur le même
assortiment, vous profitez toujours de la plus avantageuse. Valable
jusqu’au 30/6/2020 inclus. Non valable sur dreamland.be et
dreambaby.be.
info@collishopprofessional.be
+32 2 363 51 50
Voordeelkaart
Carte Avantages

+

Powered by

ColliShop Professional lanceert een nieuw
voordelenprogramma, met nog meer acties, partners en voordelen!
Uw werkgever houdt u verder op de hoogte!
Vragen of suggesties?
info@collishopprofessional.be
+32 2 363 51 50

