Uniek en tijdelijk aanbod met super spaarkorting op de lidkaart

Loopfiets Rebel Kidz

voor kinderen van 2 tot 5 jaar

Versterk je spieren
met de Wobbel balance board.
Plezier en ontspanning voor jong en oud

Aanbod Rebel Kidz loopfiets:
Kinderen bewegen er zich spelenderwijs mee voort en ontwikkelen zo een evenwichtsgevoel noodzakelijk voor het echte fietsen. Het evenwichtsgevoel wordt hiermee veel beter ontwikkeld dan bij een
fiets met steunwieltjes. De hoogte van het stuur en het zadel zijn gemakkelijk te verstellen.
Deze Rebel Kidz Classic loopfiets heeft een speciaal anatomisch gevormd zadel en handvatten in
lederlook. De luchtbanden maken het rijden aangenaam en comfortabel.
Deze loopfiets met een 12 inch wielmaat is geschikt voor kinderen van 2 t/m 5 jaar.
Er zijn 2 types:
Rebel Kidz Boys, verkrijgbaar in donker groen of taupe

Rebel Kidz Girls, verkrijgbaar in lichtblauw, roze en groen celeste

Kostprijs: € 99,95 - onmiddellijk leverbaar
Ledenvoordeel: € 20 korting op de lidkaart

Aanbod Wobbel pro met persvilt:

De Wobbel is verkrijgbaar in volgende kleuren:
Lucht (blauw), Bos( groen), Wilde rozen (roze),
Mosterd (geel) en Baby muis ( grijs)
Kostprijs: € 134,95 - leverbaar vanaf begin december
Ledenvoordeel: € 40 korting op de lidkaart

ZO WERKT HET:
Het aanbod is beperkt, dus reserveer snel het artikel van je keuze op de website www.gezinsbond-ovl.be.
Geef bij voorkeur meerdere keuzes door voor het geval een artikel niet meer beschikbaar is.
Meer info omtrent tijdstip en wijze van levering ontvangt u na het plaatsen van de bestelling.
De spaarkorting wordt rechtstreeks op je lidkaart gezet, maximaal 1 maand na je aankoop. Je kan dit
nakijken op je online portemonnee via mijn.gezinsbond.be.
Exclusief aanbod voor leden. Nog geen lid en interesse voor dit uniek aanbod? Ontdek snel de voordelen
van een lidmaatschap op www.gezinsbond.be en wordt onmiddellijk lid.
Dit initiatief kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen
de bovenregionale en regionale werking van Gezinsbond Oost-Vlaanderen.

V.U. Gezinsbond Oost-Vlaanderen, Limburgstraat 80, 9000 Gent - www.gezinsbond-ovl.be

De Wobbel stimuleert het creatief spelen en doet beroep op evenwichtsgevoel en kracht. Het bord
ondersteunt op een leuke en doeltreffende manier het lichaamsbewustzijn.. Spiergroepen worden
versterkt en uitgedaagd. Dit geldt zowel voor (jonge) kinderen als voor volwassenen en ouderen.
De Wobbel werkt als een magneet op kinderen. Niet alleen geschikt voor
het uitbundige samenspelen maar ook leuk bij rustmomenten en individueel spel.

