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SPAAR NU VOOR EEN HEERLIJK 
DAGJE UIT NAAR DE EFTELING!

Premium Partners:

Partners:

*Onder voorbehoud van omstandigheden.

6 FEBRUARI 2021*

Save

the date!

Bekijk deEfteling-
actieproducten
voor dubbele 
punten op 

rexel.nl/we



Een heerlijk dagje uit met Rexel en haar 
partners op 6 februari 2021

Actievoorwaarden spaaractie Efteling

• De Efteling-spaaractie loopt van 1 september t/m 31 december 2020.
• Bij aanschaf van artikelen van ABB, Astronergy, Attema, Dimplex, Draka, Eaton, Itho 

Daalderop, JUNG, LEDVANCE, Legrand, Norton, Philips, Schneider Electric, Siemens, SMA 
en Sylvania ontvangt u één spaarpunt.*

• Wanneer u artikelen koopt van BizLine, EVbox, Gigamedia, SLV, Van der Valk Solar 
Systems en Weidmüller ontvangt u een halve spaarpunt.*

• Bij speciale Efteling-actieproducten ontvangt u dubbele spaarpunten.*
(respectievelijk 1 of 2 spaarpunten, afhankelijk van de partner).

• Bij tien punten ontvangt u één kaartje voor de Efteling, geldig op 6 februari 2021.
• Bij het eerste gespaarde kaartje ontvangt u eenmalig het tweede kaartje GRATIS.
• Bij iedere € 1.000,- aan Draka-producten ontvangt u aanvullend op uw gespaarde punten

€ 1,- Draka Efteling-geld (€ 1,- per gespaard punt).
• Per gespaard kaartje kunt u tot 20 januari 2021 voor € 33,00 een extra kaartje

bijkopen. Dit is inclusief parkeerkaart en een voucher voor wat lekkers en een drankje.
• U ontvangt de toegangskaarten voor 27 januari 2021.
• Periodiek informeren wij u per e-mail over uw puntensaldo en de lopende acties.
• Op basis van de geldende regels rondom COVID-19 op 6 februari 2021 behouden we ons 

het recht op een andere datum en/of invulling van dit evenement.

* € 1.000,- netto, excl. 21% BTW.

 
10 PUNTEN=1 KAARTJE

(uw eerste kaartje

wordt verdubbeld)

½ PUNT
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Kijk voor actuele

informatie en acties op:

www.rexel.nl/we


