Beste lid,
Goed nieuws: de Gymnastiekfederatie Vlaanderen en Delhaize.be slaan opnieuw de
handen in mekaar om onze club aan nieuw sportmateriaal te helpen.
De GYM ON WEB actie financiert de aankoop van materiaal (radslagtrainer,
minitrampoline, airtrack, enz.) dankzij jouw aankopen op www.delhaize.be !

Wanneer?
Vanaf 1 april t.e.m. 30 juni 2017. Hoe meer boodschappen je op Delhaize.be doet,
hoe meer kans onze club op nieuw materiaal maakt!

Hoe werkt het?
Doe je boodschappen op www.delhaize.be
Geef de promocode van onze club in vóór je je boodschappenmandje
valideert(*).

GCA291
Voor elke aankoopschijf van € 5 schenkt Delhaize.be onze club € 1 voor de
aankoop van nieuw sportmateriaal (**).
Voorbeeld: indien onze club tijdens de actie € 2500 bijeenzamelt, schenkt
Delhaize.be ons een aankoopbedrag van € 500 en kunnen we kiezen uit: een
gymblok + multimat, een 5-delige set zachte spelvormen, een verplaatsbare
dansbarre of een Airmat Impuls cilinder + blower. We kunnen ook opteren voor een
waardebon van Janssen Fritsen t.w.v. 500€ .
De volledige lijst van verkrijgbaar materiaal en alle info over de GYM ON WEB
actie vind je op www.delhaize.be/gymonweb
Bekijk hier een ervaring van een club die reeds in het verleden deelgenomen heeft
aan de actie om nieuw sportmateriaal te verkrijgen.
Hopelijk tot snel op Delhaize.be,
GYMNA LANDEGEM vzw, gymfed en Delhaize.be

NAAR DELHAIZE.BE

(*) Actie geldig van 1/04/2017 t.e.m. 30/06/2017 voor elke aankoop uitgevoerd op Delhaize.be, tegen de
algemene voorwaarden vermeld op Delhaize.be, met uitzondering van kosten (voorbereidingskosten,
leveringskosten, drankkosten, callcenter), promoties en met uitzondering van tabaksproducten, producten van
het merk 365, vuilniszakken, statiegeld en alle diensten. Slechts één promocode per reservatie. De
promotiecode kan onbeperkt gebruikt worden t.e.m. 30/06/2017 maar is niet cumuleerbaar met andere
promotiecodes. Euro's kunnen enkel toegekend worden indien de promotiecode werd ingevoerd vóór de
bevestiging van je reservatie, zo niet gaan de euro's helaas verloren. De actie is enkel geldig in België.
(**) De volledige lijst van het verkrijgbaar sportmateriaal is te raadplegen op www.delhaize.be/gymonweb. Elk
deelnemende club zal aan het einde van de actie op de hoogte gebracht worden van het behaalde
eindresultaat. De resultaten zullen ook beschikbaar zijn op onze website.

