
Haal vanaf 4 december met deze Libelle bon je winterkaars af bij Aveve voor maar € 9,95 per stuk.
✂

•  Grote luxegeurkaars  
(Ø 13 cm) in een stevig glas

•  Verpakt in een mooi geschenkdoosje, 
dus ideaal als kerstcadeau

• Keuze uit 2 designs

Libelle en Spaas bieden aan

Roularta Media Group, met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (hierna Roularta), verwerkt de door u meegedeelde 
persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst en voor direct marketing doeleinden. De persoonsgegevens zullen door ons worden bewaard gedurende een periode van maximaal 5 jaar 
na uw laatste interactie met Roularta. Gelieve te willen noteren dat uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met onze privacy policy worden 
verwerkt, die u vrij kunt consulteren op onze website: www. roularta.be/nl/privacy. Indien u bijkomende vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot 
de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons steeds contacteren via bovenstaand adres of via http://www.roularta.be/nl/privacy-policy/contact.

BO
N • De actie is geldig van 4/12/2019

   t.e.m. 5/1/2020 in 
  de deelnemende Aveve-winkels.
• Surf naar 
   www.libelle.be/verkooppunten 
   voor de Aveve winkellijst.
• In ruil voor deze bon en € 9,95 per 

stuk ontvang je bij Aveve je Libelle 
Winterkaars.

• 1 kaars per bon. Max. 1 bon per klant.
• OP = OP
• Aanbod geldig zolang de voorraad 

strekt.
• Niet cumuleerbaar met andere acties.

Als je op de hoogte wilt blijven van de producten en acties van Roularta Media Group (uitgever van o.a. Libelle), vul dan hier je gegevens in:

Voornaam M V
Naam                                                                                                                                             
Straat                                                                                                                                                       Nr.                           Bus
Postcode                                  Woonplaats
Telefoon                                                                             Geboortedatum                   -                   -

E-mail

  Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van Libelle en Roularta Media Group te ontvangen.

  Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van partners van Libelle en Roularta Media Group te ontvangen.

Libelle’s winterkaars

€ 9,95
PER KAARS

VOOR MAAR

LIBAVEV4919


