
18 zegels=
1 GRATIS ticket
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Plak hier 18 ARTIS  zegels

18 zegels = 
één gratis ticket! 

Ontvang nu 1 ARTIS-zegel bij elke €25 aan boodschappen*

en wekelijks wisselende actieproducten.
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Ontvang nu 1 ARTIS-zegel bij elke €25 aan bood-
schappen* en wekelijks wisselende actieproducten.

SLINGER GRATIS NAAR ARTIS! ZO WERKT HET

Kom snel naar DekaMarkt en spaar ook 
voor gratis ARTIS tickets. 

Iedere diersoort heeft z’n eigen manier van voortbewegen. 

Verbaas je over hoe ver een Bennet wallaby kan springen en 

sta oog in oog met een kronkelende groene boompython.

En wat dacht je van de slingerende goudwanggibbon, of een 

sierlijk fladderende morpho vlinder? Er valt eindeloos veel

te ontdekken in ARTIS.

‘’Begin dus snel met sparen bij DekaMarkt en slinger

gratis naar ARTIS!’’

•  Deze actie loopt in alle DekaMarkt vestigingen.

•  Je ontvangt van zondag 22 januari t/m zaterdag 11 maart 

2023 één ARTIS-zegel bij elke €25 aan boodschappen.*

• Je ontvangt extra zegels bij wekelijks wisselende 

 actieproducten.

•  Spaar 18 zegels voor een volle spaarkaart. Een volle 

spaarkaart geeft één persoon gratis toegang tot ARTIS 

(ARTIS-Micropia en ARTIS-Groote Museum uitgesloten).

•  Reserveren is verplicht via artis.nl/dekamarkt.

•  Lever je volle spaarkaart in bij de hoofdentree van ARTIS 

van zondag 22 januari t/m vrijdag 6 oktober 2023. 

Na die datum zijn de kaarten niet meer geldig.

Bij deelname aan deze spaaractie verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen 
met de actievoorwaarden, alsmede het op deze actie van toepassing zijn de privacybeleid. ARTIS 
accepteert uitsluitend originele 2023 ARTIS-zegels. Bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt 
ARTIS het recht om zegels en/of spaarkaarten te weigeren. Kijk voor meer informatie en de 
actievoorwaarden op dekamarkt.nl/artis. 

*  Uitgezonderd tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding t/m  
6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en statiegeld.

18 zegels = 
één gratis ticket! 


