
Pro f e s s i ona l

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

Exclusieve voordelen in 
uw DreamLand-winkel 
met uw Voordeelkaart

Uw voordelen bij DreamLand, 
ColliShop, Dreambaby en Klassewijnen

Met uw Voordeelkaart* geniet u het hele jaar van periodieke acties 
op verschillende assortimenten in alle DreamLand-winkels. 
De acties zijn alleen cumuleerbaar met lopende acties in de winkel. 
Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kaarten. Geef uw kaart af 
aan de kassa en uw voordeel wordt onmiddellijk verrekend. 
Uw Voordeelkaart is geldig van 16/10/2015 t.e.m. 31/1/2017.

Vragen of suggesties?

 info@collishopprofessional.be

 +32 2 363 51 50

Pro f e s s iona l

VOORDEELKAART
CARTE AVANTAGES

Powered by

Bewaar deze kaart zorgvuldig. Geldig in alle DreamLand-winkels.
1 kaart per persoon, per aankoop. Acties zijn alleen cumuleerbaar met 
lopende acties in de winkel. Ze zijn niet cumuleerbaar met andere bonnen of 
kaarten. Geldig t.e.m. 31/1/2017. Niet geldig op dreamland.be/webshop. 

Carte à conserver, valable dans les magasins DreamLand. 1 carte par 
personne, à utiliser 1 fois par achat. Les actions sont cumulables uniquement 
avec les actions en cours en magasin. Elles ne sont pas cumulables avec 
d’autres bons ou cartes Valable jusqu’au 31/1/2017 inclus. Non valable sur 
dreamland.be/webshop.

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

Vragen of suggesties?
Une question ou une suggestion ?

 info@collishopprofessional.be

 +32 2 363 51 50

Code: voordeel

Wachtwoord: actie

* Er is slechts 1 Voordeelkaart per persoon, die u per aankoop 1 keer kan gebruiken. U kan uw Voordeelkaart 
niet gebruiken op dreamland.be/webshop. De acties zijn alleen cumuleerbaar met lopende acties in de winkel. 
Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kaarten. Bij eventueel misbruik behouden we ons het recht voor om 
de actie stop te zetten. 

Ontdek alle 
lopende acties op 
actie.collishopprofessional.be

Ontdek vele online voordelen via 
actie.collishopprofessional.be

Code: voordeel

Wachtwoord: actie

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

Klassewijnen

Ontvang een welkomstgeschenk en geniet van 
exclusieve acties via onze online nieuwsbrief. 

Schrijf u NU in op actie.collishopprofessional.be!


