
MAAK KANS OP EEN JAAR 
LANG GRATIS BOODSCHAPPEN 
bij PLUS Visser of Albert Heijn Janssen (t.w.v. € 2400,-)

Wij geven twee keer een jaar lang gratis boodschappen weg 
t.w.v. €1200,-. Of maak kans op één van de andere prijzen.

Spectaculaire 

eindejaarsactie

Hoe mee te doen?

�  De eindejaarsactie loopt van 1 november 2022 

tot en met 31 december 2022.

�  Spaar kassabonnen van minimaal 5 verschillende 

winkels van winkelcentrum Malden (inclusief 

kassabonnen van de HEMA en Eten en Drinken 

in Malden).

�  Alleen originele kassabonnen mogen voor deze 

actie gebruikt worden.

�  Kassabonnen zijn alleen geldig voor aankopen 

tussen 1 november 2022 en 31 december 2022.

�  Stop de kassabonnen in één envelop en plak de 

envelop goed dicht. 

�  Schrijf uw naam, adres, telefoonnummer en 

geboortedatum duidelijk op de envelop.

�  Doneer de envelop in de prijzenton op het 

middenplein van het winkelcentrum.

�  De twee hoofdprijzen worden aangeboden door 

AH Janssen en PLUS Visser.

Iedereen mag aan deze actie deelnemen. Indien minderjarig, dan alleen met 
toestemming van ouder(s) of verzorger(s). Alle winkeleigenaren van Winkel-
centrum Malden zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Je mag net zo 
vaak meedoen als je wilt. Er kan maximaal één prijs per persoon en per adres 
gewonnen worden. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld 
en moeten voor 01-01-2024 zijn verzilverd.

Volg Winkelcentrum Malden ook op Facebook en Instagram

Kijk voor alle actievoorwaarden op
www.winkelcentrummalden.nl/eindejaarsactie

CMYK

Visser / Albert Heijn Malden

DE TREKKING VAN DE PRIJS-WINNAARS VINDT PLAATS OP ZATERDAG  14 JANUARI

BIJ WINKELCENTRUM MALDEN



KOOPAVONDEN EN KOOPZONDAG  
DECEMBERMAAND

In winkelcentrum Malden kunt u alles krijgen voor de feest-
dagen. De ondernemers van winkelcentrum Malden staan in 
de drukke decembermaand daarom extra vaak voor u klaar. Zo 
kunt u zelf een geschikt moment kiezen voor uw boodschappen 
en kerstcadeaus. Want u doet uw inkopen toch ook lokaal?
Parkeer in de maanden november en december gratis op het kerkplein 
tegenover het winkelcentrum.

Kijk voor de actuele openingstijden rondom de feestdagen op onze website  
www.winkelcentrummalden.nl.

Uw met goud bekroonde schoenmaker

Schoenmakerij

18 DECEMBER 
kerstmarkt en 

koopzondag in het 
winkelcentrum

De ondernemers van winkelcentrum Malden 

wensen u fijne feestdagen toe!


