Postcode

Woonplaats

Leeftijd kind

E-mail adres bij toestemming

het doo sje
Knip de stre epje sco de op
stro ok
de
vul
en
uit
s
ster
plei
oog
rop welk
hier naa st in. Verm eld daa
en. Voor
stic kervel je wilt ontv ang
1 stic kervel.
1 stre epje sc ode krijg je
sam en met
Doe de ingevuld e stro ok
c ode(s) in een
de uitg eknipte stre epje s
el en stuur die
envelop zonder pos tzeg
elde adre s.
naar het hier naa st verm

Voor 1 streepjescode krijg ik 1 stickervel.
Graag ontvang ik het/de volgende
stickervel(len)*
jongens
speelgoed
meisjes
dieren & planten
Vul je gegevens hiernaast in en scheur de
strook langs de stippellijn af. Stuur de strook
samen met de streepjescode van de verpakking
3M™ Opticlude™ oogpleisters in een envelop
zonder postzegel naar:
3M Nederland B.V., Afd. Skin Health,
Antwoordnummer 10059, 2300 VB Leiden
*Aankruisen wat van toepassing is.

te stre epje s
Verg eet niet bij de aller eers
te krui sen, dat
cod e die je toes tuur t aan
de kind er
je ook de stic kerk aart met
en.
spe elpl aats wilt ontv ang
ier met deze
Wij wensen je veel plez
unieke stic ker spa arac tie!

Spaar voor leuke stickers!

Spaar nú voor een vrolijke, gekleurde
stickerkaart met de kinderspeelplaat
s
door de streepjescodes van de doosj
es
oogpleister s op te sturen. Wanneer
je begin t te sparen ontvang je een
stickerkaart ‘De Speelplaats’. Met
de streepjescodes van de Opticlude
verpakkingen ontvang je 1 of meer
vrolijk
gekleurde stickervellen. Je kunt spare
n
voor 4 stickervellen: 1 vel met spelen
de
jongens, 1 met spelende meisjes, 1
met
speelgoed en 1 met dieren en plante
n.
Voor de duidelijkheid: de gekleurde
stickers zijn herpla atsba ar!
Op de voork ant van dit strookje zie
je
alvast een gedeelte van de kinderspeel
plaats. Benieuwd naar het complete
speelplein? Vul vanda ag nog de bon
in!

e
Kijk binnenin hoe je me
er
ck
sti
de
t
me
kunt doen
spaaractie!

MS-0005-1413-4

Adres

Wat moet je doen?

Ik start met sparen en
o ntvang graag de stickerkaart met
de kinderspeelplaats*

Hierlangs afscheuren

Naam

Sticker
spaaractie!

