National Shopping Day
Zaterdag 20 april 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 20 april 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 MODE
20% korting op één artikel naar keuze
Aanbod uitsluitend geldig op zaterdag 20 april 2019 én op vertoon van je National Shopping Day-kaart.
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

SHOPPING NIVELLES
20% korting geldig op zaterdag 20 april 2019 in Shopping Nivelles en op vertoon van uw National
Shopping Day pasje.
Profiteer van 20% korting op het hele assortiment bij ICI PARIS XL, ETAM LINGERIE, S.OLIVER, C&A,
HUNKEMOLLER. En krijg je 20% korting op een selectie artikelen in de winkels MAYERLINE, GUAPA, AS
ADVENTURE, DI, LA COMPAGNIE DES PETITS, CASSIS, PAPRIKA, GERRY WEBER, ONLY, DELCAMBE, IU,
GRAND OPTICAL, FOX & CIE, PRONTI, TAKE OFF.

Bij Shopping Nivelles ontdek je meer dan 100 winkels en restaurants!
Profiteer van een serene winkelervaring dankzij onze gratis parking.
Een vraag? Dan kan je terecht bij The Point, onze hostesse helpt je met plezier verder.
www.shopping-nivelles.be

BOUTIQUE COBALT
20% korting op je favoriete artikel op vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Enkel geldig op zaterdag 20 april 2019 op een artikel naar keuze, 1 per persoon, in de winkel van Cobalt.
Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere commerciële aanbiedingen.
adres: Avenue Paul Pastur 78, 6032 Mont-sur-Marchienne
www.boutiquecobalt.be
BEL&BO
20% korting geldig op uw favoriete artikel.
Ook geldig online, met code NSD2004.
Enkel geldig op zaterdag 20 april 2019 en op vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties.
www.bel-bo.be
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ZEB
20% korting op al je aankopen in één van onze 69 ZEB stores en via ZEB.be.
Geldig op zaterdag 20 april 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: MMVJ19NSD020!
Niet geldig op I Am, Six & Accessories, HARIBO en onze ZEB-cadeaubonnen. Niet cumuleerbaar met
andere acties of voordelen.
www.zeb.be

A MODE
20% korting op je favoriete kledingstuk.
Korting uitsluitend geldig op zaterdag 20 april 2019 op vertoon van het National Shopping Day-pasje. De
korting is geldig op één artikel naar keuze. Niet cumuleerbaar met andere kortingen/acties/Family Card
of bij aankoop van cadeaubonnen. 1 keer korting per klant.
www.amode.be

CKS
Ontvang 20%* korting bij aankoop van de CKS S.S.19 collectie. Geldig in alle CKS concept stores op
vertoon van je National Shopping Day-pas of online op www.cks-fashion.com met kortingscode NSDS19.
*20% korting bij aankoop van de S.S.19 collectie, uitgezonderd new arrivals. Deze actie is enkel geldig op
20 april 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 shops. Enkel op 20 april 2019 en op vertoon van
de 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-357. 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-a.com

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 20 april 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

MAYERLINE
Geniet van 20% korting op de volledige Mayerline en Améline lente- en zomercollectie op vertoon van
het originele National Shopping Day-pasje.
Deze actie is enkel geldig op zaterdag 20 april 2019 in alle Mayerline-winkels en deelnemende
multimerkenboetieks. Geniet ook van 20% korting op de website www.mayerline.be met de online
actiecode NSD2004
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, sjaals, schoenen en handtassen (excl. X-Cadox en X-Mela in zwart, wit en
donkerblauw en Lolo Deco tassen). 1 aanbieding per klant, niet geldig met terugwerkende kracht.
www.mayerline.be
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LEENBAKKER
20% korting op het totale assortiment.
Korting uitsluitend geldig op zaterdag 20 april 2019 en op vertoon van het National Shopping Day-pasje
of online met de code NSD2019.
Geldig bovenop de folderaanbiedingen, maar niet in combinatie met overige kortingsacties. Niet geldig
op confectie- en leveringskosten en niet op de Prijstoppers. Kijk voor de algemene actie- en
leveringsvoorwaarden op www.leenbakker.be.
www.leenbakker.be
PAPRIKA
20%* korting op jouw favoriete artikel.
Geldig in alle Paprika boetieks op vertoon van je National Shopping Day-pasje of online op
www.paprika.eu met kortingscode NSD19.
*Deze actie is enkel geldig op 20 april 19. Niet in combinatie met andere acties en de punten van de
klantenkaart.
www.paprika.eu
CASSIS
20%* korting op jouw favoriete artikel .
Geldig in alle Cassis boetieks op vertoon van je National Shopping Day-pasje of online op www.cassis.be
met kortingscode NSD19.
*Deze actie is enkel geldig op 20 april 19. Niet in combinatie met andere acties en de punten van de
klantenkaart.
www.cassis.be
ARTEX FASHION
20% korting op één stuk naar keuze.
Korting uitsluitend geldig op zaterdag 20 april 2019 op vertoon van het National Shopping Day-pasjeof
online met de code NSD2019. De korting is geldig op één artikel naar keuze.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen/acties/klantenkaart of bij aankoop van cadeaubonnen. 1 keer
korting per klant. Deze korting is enkel geldig op boven kledij en niet op ondergoed, nachtgoed en
textiel!
www.artexfashion.be
OH GREEN
20% korting op 1 artikel naar keuze, actie geldig op 20 april 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, arbeid,
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

CASA
Een korting van 20% bij aankoop vanaf 30 euro. Promotie geldig in België op 20 april 2019, op vertoon
van het National Shopping Day-pasje. Ook geldig in de webshop met de code NSD2019.
Maximaal 1 korting per klant. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Niet geldig bij aankoop van
cadeaukaarten. Niet inwisselbaar in contanten.
www.casashops.com
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AVANCE
20% korting op de volledige collectie.
Ook geldig in de webshop met de code 67420103.
Korting geldig op vertoon van je National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties.
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: BELNSD2004
Aanbieding niet cumuleerbaar met andere acties, promoties, bonnen of voordelen en niet geldig bij
aankoop van Gift Cards, Urban Decay, Jeffree Star, Bobbi Brown en/of My Color Passport. Info en
voorwaarden in onze parfumerieën.
**U krijgt uw ICI PARIS XL Beauty Member Card onmiddellijk en gratis in onze parfumerieën.
www.iciparisxl.be

PAULA'S CHOICE
20% korting op de volledige collectie.
Enkel geldig in de webshop met de code NSD2019.
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.
Voor Paula's Choice is niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat jij de beste huid van je leven krijgt.
Huidverzorging moet altijd doen wat het belooft. Om die reden worden producten van Paula’s Choice
altijd ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, waarbij effectiviteit van de ingrediënten en
producten voorop staat. Daarom zitten de producten van Paula’s Choice nooit in een potje, bevatten ze
geen irriterende geurstoffen en hebben alle dagcrèmes een SPF van minimaal 30.
Beauty begins with truth.
wwww.paulaschoice.be

E5 MODE
20% korting op jouw favoriete artikel.
Korting geldig op 1 artikel naar keuze op 20 april 2019 en op vertoon van je National Shopping Daypasje. Ook geldig op e5mode.be met de code NSD2019. Niet cumuleerbaar met andere acties of
kortingen. Korting niet van toepassing bij aankoop van een cadeaucheque.
www.e5mode.be
DE BIJENKORF
Ter gelegenheid van de National Shopping Day profiteer je van 20% korting op duizenden artikelen van
topmerken op deBijenkorf.be. Ontdek de mooiste fashionitems, cosmetica en woonartikelen. Ga dus
snel naar deBijenkorf.be en laat je verleiden door onze aanbiedingen. Je bestelling wordt bovendien
gratis geleverd.
Deze promotie is uitsluitend geldig op 20 april. Kijk voor de actievoorwaarden en deelnemende merken
op deBijenkorf.be/nationalshoppingday
www.debijenkorf.be/national-shopping-day
LEVI'S
20% korting bij aankoop van items uit de Levi’s® Redtab collectie.
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 20 april 2019. Kan niet gecombineerd worden met andere promoties of
afprijzingen en geldt niet op de Levi’s® Ribcage collectie. 1 aanbieding per klant, niet geldig met
terugwerkende kracht.
www.levi.com
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PEARLE OPTICIENS
20% korting op een complete bril (=montuur + optische glazen) of een zonnebril.
Geldig in alle Pearle Opticiens in België op zaterdag 20 april 2019, op vertoon van je National Shopping
Day-pasje. Niet cumuleerbaar met andere acties. Niet geldig in de webshop.
www.pearle.be
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