Actie Kermis Kaag en Braassem

wo/do 19/20 juni

Tegen inlevering van deze bon krijgt u van woensdag 19 tot en met
donderdag 20 juni 20:00 uur korting bij de volgende attracties:

1.

Autoscooter

:

5 ritten voor € 5, = of 30 ritten voor € 25, =

2.

Pusher Palace

:

20% extra munten bij deelname Pusher Palace

3.

Schiettent

:

Bij besteding van € 5, =; 3 schoten extra

4.

Oliebollenkraam

:

Bij aankoop van grote zak olie- of krentenbollen: 1 luxe
bol naar keuze gratis

5.

Bussengooien

:

Bij 8 ballen € 1, = korting (€ 5, = in plaats van € 6, =)

6.

Skee Ball (Balrollen)

:

Bij aankoop van 1 speelmunt: 10 punten extra

7.

Lijn trek (Touwtjetrek)

:

Bij besteding van € 6, = altijd prijsje extra

8.

Trampoline

:

€ 1,- korting op 4 minuten

9.

Techno Dance

:

3 ritten voor € 5, =

10.

Kleine Draaimolen

:

4 halen en maar 3 betalen

11.

Lucky Duck (Eentjesvangen)

:

Bij 7 eendjes vangen krijg je € 1, = korting

12. Suikerspin : € 0,50
korting op suikerspin /
popcorn / slushpuppie
N.B. : Deze kortingen zijn niet van toepassing in combinatie met andere promoties en/of acties

Spelregels:
1. Eén bon inleveren bij de attractie waar je korting wil
2. Je mag zo veel keer gebruik maken als je zelf wil. Maak dan zelf een kopie van deze pagina of
download hem van www.kermiskaagenbraassem.nl
3. Je maakt kans op maximaal één prijs. Meerdere formulieren geeft recht op max. 1 prijs
4. Je dient aanwezig te zijn tijdens de trekking om je prijs in ontvangst te nemen. Niet aanwezig?
Helaas dan gaat de prijs naar anders die wel aanwezig is.
Vul hieronder je naam, adres en telefoonnummer in, maak gebruik van de attractie(‘s) en zorg dat je
aanwezig bent op de baan van de autoscooters op donderdag 20 juni om
20:00 uur. Alleen zo kan je meedingen naar de fantastische SUPER DE LUXE prijzen.
Blijf onze Facebookpagina volgen welke deze fantastische prijzen zijn!
Naam

Adres

Tel.nr.

Inleveren bij de kermisexploitant van keuze.

www.kermiskaagenbraassem.nl
Facebook: /Oranjecomiteleimuiden

www.ocleimuiden.nl

