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•   Je ontvangt van 16 augustus t/m 17 oktober 2020 1 spaarzegel  
bij elke 5 euro aan boodschappen.*

•   Je ontvangt extra spaarzegels bij wekelijks wisselende  
actie-artikelen. Deze artikelen vind je elke week in de folder  
en op dekamarkt.nl.

•   Spaar 20 zegels en lever je volle spaarkaart in voor hoge  
kortingen op hotelkwaliteit handdoeken.

•  Lever je volle spaarkaarten in t/m 24 oktober 2020.
• OP=OP

Maak het jezelf makkelijk en bestel je boodschappen online. 
Je kunt je boodschappen bij DekaMarkt ook online doen,
op dekamarkt.nl of via de DekaMarkt app. Net zo makkelijk
en gewoon bij je thuisbezorgd op een moment wanneer het
jou uitkomt. Ook dan ontvang je gratis spaarzegels bij je 
boodschappen.

Zo werkt het

Met de superzachte handdoeken van Home Favourites verandert 
jouw badkamer in een luxe resort. Spaar voor de heerlijke hand-
doeken of de trendy hamamdoek en maak jouw badkamerset 
compleet met de bijbehorende washandjes. Je krijgt al een gratis 
spaarzegel bij elke 5 euro aan boodschappen. De actie loopt van 
16 augustus tot en met 17 oktober 2020. Wikkel jezelf in een van 
de handdoeken en baad in luxe! Je hebt het verdiend.

Baad in luxe
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*  Uitgezonderd tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding t/m 6 M, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten, statiegeld.

50 x 100 cm. 
Aqua, okergeel, wit of antraciet. 
100% katoen, 500 gr/m.
Van 4.95 
voor:

Baddoek

+ 1 VOLLE SPAARKAART
1.1.9999

100 x 180 cm. 
Aqua, okergeel of antraciet. 
100% katoen, 650 gr/m.
Van 19.95 
voor:

Hamamdoek

+ 1 VOLLE SPAARKAART
9.9.9999

70 x 140 cm. 
Aqua, okergeel, wit of antraciet. 
100% katoen, 500 gr/m.
Van 9.95 
voor:

Douchelaken

+ 1 VOLLE SPAARKAART
3.3.9999
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Spaarkaart vol?
Lever je volle spaarkaart in bij de kassa. 
Vraag daar ook direct een nieuwe  
spaarkaart aan. Je kunt namelijk zo
vaak meedoen als je wilt. Zo spaar je 
snel je hele collectie bij elkaar. Kijk voor 
meer informatie en de actievoorwaarden 
op dekamarkt.nl/handdoeken

16 x 21 cm. Aqua, okergeel, wit of 
antraciet. 100% katoen, 500 gr/m. 
Per 4 stuks te koop. Van 5.95 voor:

Washandjes
1.1.9999

In jouw nieuwe badkamer-set kunnen ook  deze superzachte 
washandjes niet ontbreken. Kies jouw favoriete kleuren en 
maak je badkamer-set compleet. De washandjes zijn zonder 
spaarkaart verkrijgbaar voor slechts 1.99 per 4 stuks!

Maak je badkamer-set compleet 

Plak hier 
je zegels



Voordelen van sparen met de SmaakmakersApp: 
> Altijd je spaarkaarten bij de hand
> Nooit meer losse spaarzegels plakken
> Altijd inzicht in je spaarkaarten

SIMPEL & SNEL SPAREN MET 
DE SMAAKMAKERS APP

1 2 3 4 5
Download de DekaMarkt 
SmaakmakersApp en log in. 
Je vindt de nieuwste versie 
van de app in de Apple App 
Store & Google Play Store.

Meld je aan voor Digitaal 
Sparen door op [Digitaal 
Sparen] te klikken in de 
navigatiebalk.

Spaar automatisch. 
Handdoekzegels worden 
automatisch aan je spaarkaart 
toegevoegd als je jouw 
SmaakmakersPas scant in 
de winkel of koppelt aan je 
account op dekamarkt.nl

Bekijk jouw spaarkaarten 
door op [Digitaal Sparen] te 
klikken in de navigatiebalk.

Wissel volle spaarkaarten in 
door jouw SmaakmakersPas 
en handdoek te scannen in 
de winkel, of bestel online. 

Kijk voor meer informatie op dekamarkt.nl/handdoeken

44 GRATISGRATIS
ZEGELSZEGELS

Als je nu begint met sparen 

in de SmaakmakersApp


