
Shop Actie 

2theloo 1+1 gratis nagellak 

America Today 10% korting op de hele collectie (niet cumuleerbaar met andere 
acties/kortingen) 

As Adventure  10% korting op 1 paar schoenen en 20% op 2 paar 

Bel&Bo 20% korting op 1 artikel 
Moederdagactie waarbij iedereen een geschenkje krijgt bij zijn/haar aankoop. 

C&A  30% of 50% korting op geselecteerde artikelen  

Casa 10% korting op de volledige aankoop (niet cumuleerbaar met andere 
kortingen).  

Casa Gelato gratis toppings op alle ijsjes en luikse wafels 

Cassis 15% korting op de volledige collectie 

CKS korting op geselecteerde artikelen bovenop de reeds lopende actie van 1/05 
tem 12/05 waarbij de klant vanaf 99€ een gratis accessoire kan kiezen                                                                                                                      
EXTRAATJE 
Als extraatjewordt er bloemenconfetti uitgedeeld bij ELKE aankoop  om de 
klant nog eens extra in de bloemetjes te zetten.  

Claire's  3+3 Gratis 

Cosy House  20% korting op afwasbaar tafellinnen ; 10% korting op OOZOO uurwerken; 
promo 'dekbedovertrek van de maand' 

Daskalides bij aankoop van 750gr pralines GRATIS 250gr(TWV 11.25€) 

Daskalides demo en proeverij ter plaatse 

Desigual Iedere NIEUWE klant ontvangt 10% korting bij aankoop vanaf € 100,00 

Di Actie op onze parfums naar aanleiding van moederdag; 
 --> 15% korting bij aankoop van 1 parfum, 25% korting bij aankoop van 2 
parfums 
 (Onze medewerksters zullen gedurende deze dag ook klanten besprayen met 
heerlijke parfums) 

Di  Uitgebreid make-upadvies en hapjes en drankjes voor alle klanten 

Esprit Men ontvangt een gratis 'Esprit re-usable water bottle' bij aankoop van € 
75,00. Zolang de voorraad strekt 

Flying Tiger Gratis pakje leuke servetten bij aankoop vanaf €10.  

Formen 10% korting  

Grace & Glory Kortingen van 10% tot 50% op verschillende collecties. Info in de winkel 

Hairdis 20% korting op producten, 30% korting op elektrische apparaten 
uitgezonderd de Steampod. Actie niet cumuleerbaar met reeds afgeprijsde 
artikelen 

Handyman  2de pakje batterijen aan halve prijs, stofzakken huismerk 2de halve prijs, inkt 
huismerk 2de -20%, lampen 3+1 gratis  

Hans Anders  25% korting op de zonnebrillen  



Hema Spaaractie: ontvang bij aankoop van 10 EUR een stempeltje en spaar voor iets 
lekkers 

Hunkemöller Krijg 20% korting bij aankoop van 3 stuks* 
*Enkel geldig op 4 mei in Hunkemöller Waasland Shopping Center. Niet geldig 
op Doutzen’s Summer Stories. Niet cumuleerbaar met andere acties en/ of 
promoties.  

Inno Crazy Days (tal van kortingen) 

iU 40% op het tweede identieke product. 
*uitgezonderd lage prijzen, babyvoeding, geschenkkaarten en andere 
promoties. 

Jan Maes  Kortingen van 10% tot 50% op verschillende collecties. Info in de winkel 

JBC Kids  Stickeractie  

Ken Shoe Fashion Bestsellers actie: tot 30% korting op ruime selectie schoenen en handtassen 

Kruidvat Iedere betalende klant 1 handdoek, staaltje en zonnecrème  

Levi's 20% korting op geselecteerde artikelen 

LolaLiza Iedere klant ontvangt een gratis cadeautje bij aankoop vanaf € 60,00 

LouLou 10% op het volledige assortiment 

Maes on Time  Kortingen van 10% tot 50% op verschillende collecties. Info in de winkel 

Mano  30% tot 50% korting  

Marty Vanaf 80 euro: bij de heren paar sokken gratis/ bij de dames hippe 
brillendoos gratis  

Mayerline Bij iedere aankoop ontvangt men een geschenk 

MJ Mode  10% korting op alles  

Oil & Vinegar  Canvas tas bij aankoop vanaf € 20 

Okaïdi  10% vanaf 3 stuks  

Olleke Bolleke Bij aankoop van 5.00€ schepsnoep van ons klassiek assortiment krijgt de klant 
een extra stempel op de spaarkaart/ klantenkaart. 

Only 20% korting op de gehele collectie. Shopping bag actie. En alle bezoekers 
kunnen genieten van een hapje en een drankje 

Paprika  15% korting op de volledige collectie 

Parfumerie 
Sublim by Katty 

€ 5 korting bij aankooop vanaf € 35 en € 10 korting bij aankoop vanaf € 75 

Parfumerie 
Sublim by Katty 

Kennismaking nieuwe geur 'Her Blossom' van Burberry, gratis graveren van 
het flesje bij aankoop 

Pippos demo in de winkel: vriendsschapbandjes maken capri katoen -20% 

Rituals Gratis geschenk bij aankoop vanaf € 45,00: handmassages / make-up advies + 
skin care analyse  

RougeGorge  tot -50% korting 

Sacha 2de paar schoenen aan 50% korting 



Standaard 
Boekhandel 

2+1 Jill Mansell (op de geselecteerde titels) & 2+1 Karin Slaughter (op de 
geselecteerde titels) 

Swarovski Gratis geschenk voor IEDERE klant 

Switch ACTIE IN DE SHOP van 14u18u: Foto’s maken met iPhone en meteen printen!  
Maak leuke moeder-dochter-foto’s en neem de foto’s meteen mee naar huis! 

Tamaris  Geschenkje voor moeders en dochters bij een aankoop 

The Athlete's Foot 10% korting op heel de collectie  

The Body Shop Op alle skincare producten en parfums 40% korting op het tweede product, 
bij iedere aankoop kan men de body Yoghurt aankopen aan €6,00 ipv €10,00 

The Body Shop Gratis make-over 

Tims Geschenkje voor moeders en dochters bij een aankoop 

Torfs  10% korting op heel de collectie  

Trent Dubbele punten op de klantenkaart bij iedere aankoop  

Trent Men Dubbele punten op de klantenkaart bij iedere aankoop  

Twice as Nice 10% korting 

Veritas Gratis juweeltje bij aankoop vanaf € 25,00 

Vero Moda  20% korting op heel de collectie  

 


