
NATIONAL SHOPPING DAY
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019
Hieronder vind je per winkel de artikelen waarop de korting geldt

en de overige voorwaarden.

Lees deze goed na!

Veel shopplezier!

BOUTIQUE CAPRICE

20% korting op uw favoriete artikel.

Aanbod geldig zaterdag 2 november 2019 op vertoon van
het National Shopping Day-pasje. 1 aanbieding per
persoon. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

adres: 35 avenue Roosevelt, 5060 Tamines

www.boutiquecaprice.be

GIKS

De 20% korting op één artikel naar keuze bij GIKS is
uitsluitend geldig op zaterdag 2 november 2019 én op
vertoon van je Flair/Libelle/Feeling shoppingkaart. Niet
cumuleerbaar met andere acties en kortingen.
Bonuspunten komen niet op de bonuskaart. Niet geldig bij
aankoop van cadeaucheques. De waarde van het voordeel
(BTW incl.) is niet inwisselbaar in speciën. Niet geldig op
de webshop.

www.giks.be

BEL&BO

20% korting geldig op uw favoriete artikel.
Ook geldig online, met code NSD0211.

Enkel geldig op zaterdag 2 november 2019 en op vertoon
van het National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

www.bel-bo.be

https://www.boutiquecaprice.be/
https://www.boutiquecaprice.be/
https://www.giks.be/
https://www.bel-bo.be/


A-MODE

20% korting op je favoriete kledingstuk.

Korting geldig op 1 artikel naar keuze op zaterdag 2
november 2019 én op vertoon van je National Shopping
Day-pasje. Niet cumuleerbaar met andere
kortingen/acties/Family Card of bij aankoop van
cadeaubonnen. Niet geldig op de webshop. 1 keer korting
per betalende klant.

www.amode.be

CKS

20% korting* op de volledige A.W.19 collectie. Geldig in
alle CKS concept stores op vertoon van het National
Shopping Day pasje. En op de webshop www.cks-
fashion.com met kortingscode: NSDW19.

*20% korting bij aankoop van de A.W.19 collectie,
uitgezonderd new arrivals. Deze actie is enkel geldig op 2
november 2019. Kan niet gecombineerd worden met
andere promoties of afprijzingen. CKS heeft het recht om
deze promotie te allen tijde te annuleren.

www.cks-fashion.com

C&A

20% korting geldig op de volledige collectie in de C&A-
winkels. Enkel op 2 november 2019 en op vertoon van het
National Shopping Day-pasje.

Online kan je vanaf een aankoop van € 25 op c-a.com
genieten van 20% korting op de volledige collectie.
Gebruik daarvoor de code SHOPPING‑842. Deze actie is
niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.

Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. Korting
onmiddellijk verrekend aan de kassa bij afgifte van deze
originele bon. Geen omruiling in speciën, wisselsaldo of
andere cashbetaling mogelijk.

www.c-and-a.com/be/nl/shop

BENT

20% korting* op de volledige nieuwe collectie! Geldig in
alle BENT-winkels op vertoon van het National Shopping
Day pasje. En op de webshop www.bent.be met
kortingscode: NSDZ19.

*Deze actie is enkel geldig op 2 november 2019. Actie niet
cumuleerbaar met de aankoopbon, niet cumuleerbaar met
andere acties en kortingen. Niet geldig op de aankoop van
cadeaubonnen en onderhoudsproducten.

www.bent.be

https://www.amode.be/
https://www.cks-fashion.com/nl-be/home
https://www.cks-fashion.com/
http://www.c-a.com/be/nl/shop
http://www.bent.be/


MAYERLINE

Geniet van 20% korting op de Mayerline en Améline
herfst- en wintercollectie (kleding, schoenen en sjaals) op
vertoon van het originele National Shopping Day-pasje.

Deze actie is enkel geldig op zaterdag 2 november 2019 in
alle Mayerline-winkels en deelnemende
multimerkenboetieks. Geniet ook van 20% korting op de
website www.mayerline.be met de online actiecode
NSD0211.

Actie enkel in de Mayerline-winkels, deelnemende
multimerkenboetieks en op www.mayerline.be, niet geldig
bij Galeria Inno. Niet cumuleerbaar met andere acties en
promoties. Korting enkel van toepassing bij aankoop van
kleding, schoenen en sjaals. 1 aanbieding per klant, niet
geldig met terugwerkende kracht.

www.mayerline.be

ARTEX

20% korting op je favoriete kledingstuk.

Korting uitsluitend geldig op zaterdag 2 november op
vertoon van het National Shopping Day-pasje. De korting
is geldig op één artikel naar keuze. Niet cumuleerbaar met
andere kortingen/acties/klanten kaart of bij aankoop van
cadeaubonnen. 1 keer korting per klant. De korting is niet
in wisselbaar in speciën.

Enkel geldig in de winkels.

www.artexfashion.be

OH GREEN

20% korting op 1 artikel naar keuze, actie geldig op 2
november 2019 op vertoon van je National Shopping Day-
pasje. Of online met de code NSD20.

Actie geldig op het gehele assortiment, met uitzondering
van cadeaumanden, alcohol, diensten, tuinhuizen,
bestellingen, boeken, cadeaukaarten, gasflessen, horeca,
levende dieren en niet cumuleerbaar met andere lopende
(kortings)acties. 1 bon per klant per aankoop. Geldig bij
alle Oh’Green en Walter Van Gastel by Oh’Green winkels.

www.ohgreen.be

AVANCE

20% korting op de volledige collectie, enkel geldig in de
winkel op zaterdag 2 november 2019
Korting geldig op vertoon van je National Shopping Day-
pasje. Niet cumuleerbaar met andere acties en/of
promoties.

Ook geldig in de webshop met de code 67420115.
Enkel geldig op 2 november 2019.

www.avance.be

http://www.mayerline.be/
http://www.mayerline.be/
http://www.mayerline.be/
http://www.artexfashion.be/
http://www.ohgreen.be/
http://www.avance.be/


ICI PARIS XL

20% korting bij aankoop van minimaal 2 producten uit

het volledig assortiment met uw ICI PARIS XL Beauty

Member Card** in alle ICI PARIS XL-parfumerieën in

België en in de e-shop met de code: BEL‑NSD0211

Aanbieding niet cumuleerbaar met andere acties,

promoties, bonnen of voordelen en niet geldig bij

aankoop van Gift Cards en/of Jeffree Star. Info en

voorwaarden in onze parfumerieën.

*U krijgt uw ICI PARIS XL Beauty Member Card

onmiddellijk en gratis in onze parfumerieën.

www.iciparisxl.be

HUNKEMÖLLER

Deze promotie kan niet gecombineerd worden met

andere acties en/ of promoties

Deze promotie is niet geldig in outlet winkels

Deze promotie is niet geldig op DKNY en Fila items

Deze promotie is enkel geldig op vertoon van het

National Shopping Day kaartje

Deze promotie is ook geldig op onze webshop. Gebruik

de code shopping20 in uw winkelmandje

LEVI’S

20% korting bij aankoop van items uit de Levi’s® Redtab
vrouwencollectie.

Geldig in alle Levi’s® stores op vertoon van je National
Shopping Day-pas of online op www.levi.com/BE met
kortingscode SHOPDAY20.
Deze actie is enkel geldig op 2 november 2019. Kan niet
gecombineerd worden met andere promoties of
afprijzingen. 1 aanbieding per klant, niet geldig met
terugwerkende kracht.

www.levi.com

http://www.iciparisxl.be/
http://www.levi.com/BE
http://www.levi.com/


PAULA’S CHOICE

BEAUTY BEGINS WITH TRUTH.

20% korting op de volledige collectie.
Enkel geldig in de webshop met de code NSD19.

Korting geldig op vertoon van je National Shopping Day-
pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties.
Niet geldig op mini’s en mini sets.

Bij Paula’s Choice vinden we dat huidverzorging moet
doen wat het belooft. En de waarheid onthult de mooiste
resultaten. Krachtige en effectieve formules die stuk voor
stuk zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De
producten bevatten alleen de nodige ingrediënten, zijn
niet irriterend en nooit getest op dieren.

Kortom, huidverzorging zonder poespas!

www.paulaschoice.nl/nl

 

ZEB

20% korting op al je aankopen in één van onze 69 ZEB
stores en via ZEB.be.

Geldig op zaterdag 2 november 2019
In de ZEB stores: op vertoon van National Shopping Day-
pasje.
Op ZEB.be: vul de code in in het veld ‘Kortingscode’ in je
winkelwagen, vóór je naar de kassa gaat.
Code: MMNJ19NSD020

Niet geldig op I Am, Six & Accessories, HARIBO, PANINI en
onze ZEB-cadeaubonnen. Niet cumuleerbaar met andere
acties of voordelen.

www.zeb.be

ZEB FOR STARS

20% korting op al je aankopen in één van onze ZEB for
stars winkels en via zebforstars.be.

Geldig op zaterdag 2 november 2019.
In de ZEB for stars winkels: op vertoon van National
Shopping Day-pasje.

Op zebforstars.be: vul de code in in het veld “Heeft u een
algemene promotiecode” in je winkelwagen, vóór je naar
de kassa gaat.
Code: MMNJ19NSD020
Niet geldig op Mango en cadeaubonnen . Niet
cumuleerbaar met andere acties of voordelen.

 

https://www.paulaschoice.nl/nl
https://www.zeb.be/
http://zebforstars.be/


FOX & CIE

20% korting op het hele assortiment.

Aanbieding enkel geldig op zaterdag 2 november 2019 op
vertoon van het National Shopping Day-pasje. Ook geldig
op onze e-shop met onderstaande code.

Niet te combineren met andere promoties en ons
loyaliteitssysteem.

Code promo: NSD2019

www.foxetcompagnie.be

E5 MODE

20% korting op jouw favoriete artikel.

Korting geldig op 1 artikel naar keuze op 2 november 2019
en op vertoon van je National Shopping Day-pasje. Ook
geldig op e5mode.be met de code NSDW19. Niet
cumuleerbaar met andere acties of kortingen. Korting niet
van toepassing bij aankoop van een cadeaucheque.

www.e5mode.be

 

THE FASHION STORE

20% korting op jouw favoriete artikel in alle The Fashion
Store winkels & Ziffiks.
Geldig op zaterdag 2 november 2019.
In The Fashion Stores: op vertoon van National Shopping
Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen.

BRICO

20% korting op het hele assortiment.

Actie enkel geldig op 02/11/2019 in de Brico en BricoCity-
winkels. Korting automatisch verrekend aan de kassa op
vertoon van het National Shopping Day-pasje. Actie niet
cumuleerbaar met de Brico Discount kaart, of andere
lopende promoties. In het geval van overlappende
promoties voor eenzelfde artikel geniet je steeds van de
voordeligste korting. Actie niet geldig op diensten en
verhuur, Vaste lage prijs producten, “OP = OP” producten,
en de merken Baseline.

FONCÉ

20% korting op alle sportkledij van merken zoals Adidas,
Nike, Asics, Only play, Esprit enz.

Deze actie is enkel geldig op 2 november 2019.  Actie is
niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen.

Verdere voorwaarden te bevragen in de winkel.

https://www.foxetcompagnie.be/
http://www.e5mode.be/
http://www.e5mode.be/


POINT CARRÉ

20% korting op één artikel naar keuze !

Aanbod uitsluitend geldig op zaterdag 2 november 2019
en op vertoon van je National Shopping Day-kaart.

Niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen.. Niet
geldig bij aankoop van cadeaucheques. De waarde van het
voordeel (BTW incl.) is niet inwisselbaar in speciën.

https://www.pointcarre.eu/

LEENBAKKER

20% korting op het totale assortiment.

Korting uitsluitend geldig op zaterdag 2 november 2019
en op vertoon van het National Shopping Day-pasje of
online met de code NSD112019.

Geldig bovenop de folderaanbiedingen, maar niet in
combinatie met overige kortingsacties. Niet geldig op
confectie- en leveringskosten en niet op de Prijstoppers,
Easy, Essentials en Stock collecties.

www.leenbakker.be

https://www.pointcarre.eu/
http://www.leenbakker.be/

