
HEEL HOLLAND WIPT
Gemeente Smallingerland en gemeente Heerenveen 

dagen elkaar uit! Wie wipt de meeste tegels?

Verdien 10 euro met het 
wippen van je tegels en 
vervang deze voor groen! 
Haal een super voordelig 
plantenpakket bij 
Tuindorado of Intratuin en 
maak Smallingerland 
tegelwipkampioen!

GA AAN DE SLAG EN HELP MEE!
Kijk voor inschrijving en actievoorwaarden op: 
https://www.smallingerland.nl/tegelwippen

De actietermijn loopt van 1 t/m 31 mei 2021
De tegelwipactie geldt alléén voor de eerste 1000 aanmeldingen: 

op = op!
Wij willen winnen! Laten we samen tegels wippen. 
Noteer voor de strijd je gewipte tegels bij 
Smallingerland op de NK-TEGELWIPPEN site:
https://nk-tegelwippen.nl

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door:

STICHTINGSTEENBREEK
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Actievoorwaarden tegelwipactie

- minimaal 11 tegels verwijderen voor plantgoed

- foto plakken gewipte tegels

- de tegoedbon is geldig van 
 1 tot en met 31 mei 2021

- de tegelwipactie geldt alléén voor de 
 eerste 1000 aanmeldingen: op = op!

- na de tegelwipactietermijn is de tegoedbon 
 niet langer inwisselbaar 

- de tegoedbon kan niet worden ingewisseld 
 tegen contant geld (b.v. wisselgeld)

- de tegoedbon kan slechts eenmalig in zijn 
 geheel worden ingeleverd bij het door u 
 aangevinkte tuincentrum in Smallingerland
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