National Shopping Day
Zaterdag 20 oktober 2018
Per winkel vind je de artikelen waarop de korting geldt
en de overige voorwaarden.
Lees deze goed na!
Veel shopplezier!

www.aboutyou.be

enkel online

Profiteer nu van 20% korting bij ABOUT YOU met onderstaande code.
De online fashion store die voor de nodige inspiratie zorgt en waar je alles vindt om
jouw unieke stijl weer te geven. De kortingscode kan je in de laatste stap van je
bestelling inwisselen.
Uitsluitend geldig op zaterdag 20 oktober 2018 bij een aankoop van minimum 75€.
Bepaalde merken zijn uitgesloten van de actie.
De algemene waardebon voorwaarden zijn van toepassing en hier te
vinden: https://www.aboutyou.be/waardebon-voorwaarden
Online kortingscode: NSD2010

www.amode.be
20% korting op één artikel naar keuze uit de volledige collectie in onze 7 A-Mode
winkels. Korting alleen geldig op zaterdag 20 oktober 2018 op vertoon van het
National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen. De Family Card is niet van
toepassing op dit artikel. Niet geldig bij aankoop van cadeaucheques. 1 bon per
klant.

www.avance.be

ook online

Trendy, casual, comfort,… bij Avance vindt iedereen het perfecte paar schoenen.
Spring zeker eens binnen in één van onze winkels en laat je verbazen door onze
nieuwe collectie! Onze medewerkers staan steeds klaar met het allerbeste
schoenadvies! Breng je National Shopping Day-pasje mee en geniet van maar liefst
20% korting op de volledige collectie! Korting niet cumuleerbaar met andere acties
en/of promoties. Inspiratie nodig of liever shoppen van thuis? Check Avance.be en
volg
ons
op
social
media.
www.instagram.com/avanceshoes
|
www.facebook.com/avanceshoes | blog.avanceshoes.com
Online kortingscode: 67420074
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www.lesbastions.be
Geniet in alle rust van je shopping ervaring, dankzij onze gratis parking. Maar
Shopping Les Bastions is vooral een plaats waar je meer dan 100 winkels en
restaurants kunt ontdekken !
Een vraag ? Ga dan naar The Point ; onze hostess geeft je daar graag alle informatie.
Korting van 20%, uitsluitend geldig op zaterdag 20 oktober 2018 en op vertoon van
het National Shopping Day-pasje. Naast BEL & BO, C&A, CASSIS, FOX & CO, ICI
PARIS XL, PAPRIKA, ZEB FASHION, PLANET PARFUM ook geldig in volgende winkels :
Hunkemöller: 25% korting bij aankoop van 3 items. Niet cumuleerbaar met andere
acties en/of promoties of met de Bra Party promotie.
Telenet: 20% op ons accessoires gamma
Helixir: 20% op de Cookies
Voo: -20% op alle accessoires
DI TOURNAI: 20% korting op make-up, behalve NYX
Brico Les Bastions: -20% sur op het hele assortiment behalve op Base Line en X-ceed
(Niet cummuleerbaar met de Brico Voordeelkaart, andere promoties en/of
bodemprijzen.)
Desigual: 20% in de hele winkel
JBC: 20% korting op je favoriete artikel
Maniet: 20% op de hele collectie
Springfield: 20% op de hele collectie
Mister Minit: op al onze producten (niet cumuleerbaar met andere acties of
promoties)
Pandora: 20% op alle aankopen. Deze actie is niet van toepassing op de collecties
van Disney, Shine en Reflexions. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen, noch
in combinatie met de getrouwheidskaart.
Leonidas: -20% op de herfstpralines
Kaporal: 20% geldig op de hele collectie bij aankoop van minimum 2 items.
Switch: -35% korting op een selectie artikels
Superdry Tournai Les Bastions: 20% op de hele collectie
Etam : 20% korting op de volledige collectie
Lunch Garden 4 euro korting bij een aankoop van 20 euro
e
Yves Rocher 50% korting op een 2 product en een ecologische geconcentreerde
douchegel bij elke aankoop.
Sport Direct 20% op de hele collectie.
Delcambe -20% op de hele collectie.

www.bel-bo.be

ook online

20% korting op 1 artikel naar keuze. Aanbod geldig zaterdag oktober 2018 en op
vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Deze actie is geldig op de volledige collectie in alle Bel&Bo winkels en online met
code : zie lager!
Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.
Online kortingscode: NSD2010
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www.belle-ile.be
Korting geldig op zaterdag 20 oktober 2018.
Enkel geldig in de Shopping Belle-Ile Luik op vertoon van het National Shopping Daypasje. de C&A, Fox & Cie, Planet Parfum, Mayerline, Cassis, Paprika, Ici Paris XL is
de actie ook geldig bij de volgende winkels:
La Compagnie des Petits : - 20% in de hele winkel, m.u.v. nagellak en promoties.
Hairdis : -20% in de hele winkel, m.u.v. extensions
Maniet : -20% op de hele collectie
Quick : -20% op alle bestellingen, bij een minimum aankoop van 5€
IU : -20 % niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen, bodemprijzen,
cadeaubons en babyvoeding.
VOO: -20% op alle accessoires* (* Niet van toepassing op items in promotie.)
Parfois : -20% in de hele winkel, niet cumuleerbaar met andere promoties en
aanbiedingen.
Les Jardins d'Iris : een korting van 20% (m.u.v. de producten
van BERGER,DURANCE,ET LES PROMOTIONS DU JOUR.)
RougeGorge : La remise de 20% est appliquée sur l'article le plus cher du ticket.
Offre non cumulable avec toute autre promotion, remise en cours, soldes, articles
de fin de collection en petits prix, et hors carte cadeau. Offre valable en une seule
fois, sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable
même partiellement. Offre valable en caisse du 10 Au 20 Octobre 2018 dans le
magasin RougeGorge de Liège Belle Ile.
MM bijoux : -20% in de hele winkel
River Woods : -20% in de hele winkel
Venizi : -20% op het goedkoopste artikel bij aankoop van 2 artikelen
Base Shop : -20% korting op accessoires
Mister Minit : - 20% op diensten en accessoires
Springfield : -20% korting niet cumuleerbaar op kortingen en andere lopende
promoties en acties.

www.bent.be

ook online

20% korting enkel geldig op zaterdag 20 oktober 2018 in alle BENT winkels op
vertoon van het National Shopping Day-pasje, op de volledige collectie (dames-,
heren- en kinderschoenen en alle accessoires).
Niet cumuleerbaar met de aankoopbon en andere acties en promoties. Niet geldig
op onderhoudsartikelen.
De actie is ook geldig in de webshop www.bent.be. Gebruik daarvoor de code, zie
lager!
Online kortingscode: NSDW18
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www. c-a.com
20% korting geldig op de volledige collectie enkel op 20 oktober 2018 en op vertoon
van de ‘SHOPPINGDAY’ kaart. Ook online kan je op c-a.com genieten van 20%
korting op de volledige korting. Gebruik daarvoor onderstaande code.
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.
ook online

Online kortingscode: NSD385HJW

www.boutiquecaprice.be
20% korting op uw favoriete artikel. Aanbod geldig zaterdag 20 oktober 2018 op
vertoon van het National Shopping Day-pasje.
1 aanbieding per persoon. Niet cumuleerbaar met andere promoties.
adres: 35 avenue Roosevelt - B - 5060 Tamines

www.cassis.be
20% korting geldig op de volledige collectie enkel op zaterdag 20 oktober 2018 op
vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Ook geldig op onze e-shop. Gebruik daarvoor de code: zie lager!
Niet cumuleerbaar met andere acties of de klantenkaart. Niet uitbetaalbaar in
contanten & niet geldig met terugwerkende kracht
ook online
Online kortingscode: NSD2010

www.boutiquecobalt.be
20% korting op je favoriete artikel op vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Enkel geldig op zaterdag 20 oktober 2018 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 - B-6032 Mont-sur-Marchienne

www.corbel.be
Ontvang op zaterdag 20 oktober 2018 20% korting en ontdek onze nieuwe
wintercollectie lingerie, slaapmode en homewear voor dames en heren. Deze
promotie is geldig op vertoon van je National Shopping Day-pasje.
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen en is niet geldig bij
aankoop van een waardebon.
Enkel originele National Shopping Day- pasjes worden aanvaard. De korting wordt
niet toegepast met terugwerkende kracht.
adres: Zwarte Zustersstraat 1 - 9300 Aalst
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www.fashionforum.be
Bijna 3000m² riant winkelwandelen voor dames, heren en kids.
20% korting op je favoriete artikel uit de damescollectie ! Aanbod geldig 20 oktober
2018 en op vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met bonuskaart en/of andere acties en promoties.

www.foxandco.be
20% korting op het volledige assortiment. Aanbod enkel geldig zaterdag 20 oktober
2018 op vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Ook geldig op onze e-shop. Gebruik daarvoor de code: zie lager!
Niet cumuleerbaar met andere promoties en onze getrouwheidssysteem.
Online kortingscode: NSD2010
ook online

www.giks.be
De 20% korting op één artikel naar keuze bij GIKS is uitsluitend geldig op zaterdag
20 oktober 2018 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.

www.iciparisxl.be

ook online

20% korting is geldig bij aankoop van minimum 2 producten uit het volledig
assortiment met uw ICI PARIS XL Beauty Member Card** in alle ICI PARIS XLparfumerieën in België en in de e-shop met de code (zie lager) zolang de voorraad
strekt in de parfumerie.
Aanbieding niet cumuleerbaar met andere acties, promoties, bonnen of voordelen
en niet geldig bij aankoop van Gift Cards, Urban Decay, Bobbi Brown en/of My Color
Passport.
Info en voorwaarden in onze parfumerieën of via onze infoline 02 643 66 50.
**U krijgt uw ICI PARIS XL Beauty Member Card onmiddellijk en gratis in onze
parfumerieën.
Online kortingscode: BEL-NSD2010

www.mayerline.be

ook online

Geniet van 20% korting op de volledige Mayerline en Améline herfst- en
wintercollectie op vertoon van het originele National Shopping Day-pasje. Deze
actie is enkel geldig op zaterdag 20 oktober 2018 in alle Mayerline-winkels en
deelnemende multimerkenboetieks.
Geniet ook van 20% korting op onze website. Gebruik daarvoor de code: zie lager!
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 niet van toepassing bij
aankoop van een cadeaubon, parfum of bodycrème. 1 aanbieding per klant, niet
geldig met terugwerkende kracht.
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Online kortingscode: NSD2010

www.mystoreshop.be

ook online

Profiteer van 20% korting op de najaarscollectie bij MYSTORE. Ontvang 20% korting
op al je aankopen in store en via MYSTORESHOP.be.
Deze promotie geeft op zaterdag 20 oktober 2018 en zondag 21 oktober 2018 recht
op 20% korting op je volledige kassaticket op vertoon van je National Shopping Daypasje. Enkel originele shoppingkaarten worden aanvaard. Geldig in MYSTORE en in
de e-shop. Gebruik daarvoor de code: zie lager!
Niet geldig op Clio Goldbrenner en cadeaubonnen. Niet cumuleerbaar met andere
acties of voordelen.
In MYSTORE: op vertoon van National Shopping Day-pasje.
Op MYSTORESHOP.be: vul de code in in het veld ‘Kortingscode’ in je winkelwagen,
vóór je naar de kassa gaat.
Online kortingscode: NSD2010

www.paprika.eu

ook online

20% korting geldig op de volledige collectie enkel op zaterdag 20 oktober 2018 op
vertoon van het National Shopping Day-pasje.
Ook geldig op onze e-shop. Gebruik daarvoor de code: zie lager!
Niet cumuleerbaar met andere acties of de klantenkaart. Niet uitbetaalbaar in
contanten & niet geldig met terugwerkende kracht.
Online kortingscode: NSD2010

www.pearle.be
20% korting op een complete bril (=montuur + optische glazen) of een zonnebril.
Geldig in alle Pearle Opticiens in België op zaterdag 20 oktober 2018, op vertoon van
het National Shopping Day-pasje.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Niet geldig in de webshop.
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www.planetparfum.com

ook online

Ontvang -20% korting bij aankoop van minimum 2 producten op het volledig
assortiment **, geldig in alle PLANET PARFUM-parfumerieën in België en op de eshop met de code (zie lager). Informatie en voorwaarden in de winkels.
**Niet geldig op de merken Tom Ford, Jo Malone, Boucheron Collection, Van Cleef
Collection Extraordinaire, Les Exclusifs Guerlain, Les Exclusifs Hermès en Bobbi
Brown. Niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen. Zolang de voorraad
strekt.
Ontdek onze getrouwheidskaart en haar vele voordelen in onze winkels.
Shop je online? Vind jouw kortingscode hieronder.
Online kortingscode: NSD2018

www.ringshopping.be
Dé kortingen van National Shopping Day scoren op één plaats ? Dat kan bij Ring
Shopping.
Het ruim winkelaanbod voorziet in al je mode, beauty en lifestyle behoeften.
Bovendien is er gratis parking.
Korting van 20%, uitsluitend geldig op zaterdag 20 oktober 2018 en op vertoon van
het National Shopping Day-pasje.
Naast AVANCE, BEL & BO, C&A, CASSIS, FOX & CO, ICI PARIS XL, MAYERLINE,
PAPRIKA, PEARLE OPTICIENS en PLANET PARFUM bieden ook deze winkels een
korting aan:
Mister Minit: -20% op alle producten en diensten (enkel geldig op 20/10/18 en niet
cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen)
Springfield: 20 % korting op de hele collectie (niet cumuleerbaar met andere acties)
Jbc: 20 % korting op één artikel naar keuze (niet cumuleerbaar met andere acties)
Swarovski: een aankoopbon van 20 % van het besteed bedrag te gebruiken tussen
22 oktober 2018 t.e.m. 17 november 2018 (niet cumuleerbaar met andere acties en
uitgezonde SCS club stukken)
Maxim’s Fashion: 20 % korting op de hele collectie (op vertoon van NSD kortingpas,
niet cumuleerbaar met andere acties en promoties)
iU by Multipharma: 20 % korting op één artikel naar keuze (niet geldig op Lage
Prijzen, promoties, geschenkkaarten en babyvoeding)
Lola&Liza: -15% op de hele collectie – niet cumuleerbaar met andere acties

www.zeb.be

ook online

Profiteer
van
20%
korting
op
de
najaarscollectie
bij
ZEB.
Ontvang 20% korting op al je aankopen in één van onze 67 ZEB stores en via ZEB.be.
Deze promotie geeft op zaterdag 20 oktober 2018 recht op 20% korting op je
volledige kassaticket op vertoon van je National Shopping Day-pasje. Enkel originele
shoppingkaarten worden aanvaard. Geldig in alle ZEB stores en in de ZEB e-shop.
Niet geldig op Mango, I Am, G-star en cadeaubonnen. Niet cumuleerbaar met
andere acties of voordelen.
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: zie lager!
Online kortingscode: MMNJ18NSD018
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www.cks-fashion.com

20%* korting bij aankoop van minimum 2 stuks uit de CKS A.W.18 collectie. Geldig in
alle CKS concept stores op vertoon van je National Shopping Day-pas of online op
www.cks-fashion.com met kortingscode NSD2010.

ook online

*Deze actie is enkel geldig op 20/10/2018. Kan niet gecombineerd worden met
andere promoties of afprijzingen, en geldt niet op de CKS Rode Neuzen Dag collectie
en new arrivals. CKS heeft het recht om deze promotie te allen tijde te annuleren.
Online kortingscode: NSD2010
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