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We pakken alles gratis en feestelijk voor je in!

Met een van onze 100 cadeaukaarten



Even naar Primera.

We pakken alles gratis en feestelijk voor je in!

Laat hem met de Primera Keuze Cadeaukaart  
zelf in de winkel of online kiezen uit een van de  

100 cadeaukaarten



Even naar Primera.

Klus Cadeau
Te besteden bij honderden bouwmarkten  
en doe-het-zelf-winkels in heel Nederland.

Vanaf 5,-

Diner Cadeau
Landelijk bij meer dan 3.000 restaurants 
te besteden. Nu tijdelijk ook bij restaurants 
waar je kunt afhalen.

Vanaf 5,-

2,50*

EXTRA
TEGOED

Bladcadeau
Verras op Vaderdag met een 
Bladcadeau en laat hem kiezen uit 
meer dan 100 tijdschriften zoals 
Quest, National Geographic en 
AutoWeek. Abonnementen 
stoppen automatisch.

Vanaf 5,-

*  Bij besteding vanaf 15,- ontvang je 2,50 extra tegoed. Het tegoed wordt automatisch bijgeschreven op het saldo. 
Alleen geldig in de Primera winkels.

Dagje Uit cadeaukaart
De ideale manier om je vader te verrassen 
met een dagje uit in het vooruitzicht.

Vanaf 5,-

Boekenbon
Geef een wereld aan boeken cadeau!

Vanaf 5,-

Primera Keuze Cadeaukaart
De speciale Primera Vaderdag 
Keuze Cadeaukaart is bij Primera in 
te wisselen voor alle cadeaukaarten 
uit het assortiment. Onbeperkt 
geldig en in delen te besteden.

Vanaf 5,-

Nationale Kunst & Cultuur  
cadeaukaart
Voor het plannen van culturele uitjes  
zoals musea bezoek en workshops.

Vanaf 5,-

VVV Cadeaukaart
Te besteden bij duizenden winkels, 
webshops, pretparken en sauna’s.

Vanaf 10,-

Bestel hier

Bestel hier

Geef iets  
leuks in het 
vooruitzicht!

Ook leuk voor de 
juf of meester!



Even naar Primera.

2e titel halve prijsDe beste mannentitels

HALVE
PRIJS

2E TITEL
HALVE
PRIJS

2E TITEL

National Geographic Historia 7,25 - Quest 5,99 - Quest Historie 7,25  
Quest psychologie 6,99 - Kijk 8,25

 vtverbouwen 14,95 - Donald Duck 3,25 - MOTO73 4,50

Formule 1 5,25 - Quote 9,99 - TopGear 8,95
AutoWeek 4,60 - Elsevier 6,99

AutoWeek GTO Special 6,35 - JFK 8,95 - Esquire 7,99



Even naar Primera.

Is je vader ook een 
sportheld?

VI vanaf 4,95 - Helden 8,99 - Runner’s World 5,99 - Bicycling 5,99 - Men’s Health 5,99

Klus Cadeau
Te besteden bij 
honderden 
bouwmarkten en 
doe-het-zelf-winkels 
in heel Nederland.

Vanaf 5,-

Apple EarPods -  
Lightning-aansluiting
Originele Apple oordopjes  
voor iPhone 5 of hoger.

29,-

vtverbouwen
Vol met praktische tips  
en DIY-ideeën.

14,95

Spotify Gift Card
Met de Spotify Gift 

Card heb je toegang 
tot een digitale 

muziekbibliotheek met 
miljoenen nummers. 

Vanaf 10,-

Voor handige vaders

HALVE
PRIJS

2E TITEL



Even naar Primera.

Historische romans

3 BOEKEN

25,-

Louis van Gaal - De trainer  
en de totale mens
Louis van Gaal &  
Robert Heukels
Een inkijk in wat Van Gaal voor 
het voetbal heeft betekend en 
hoeveel van hem er in het 
huidige mondiale voetbal zit.

Nouri
Khalid Kasem
Een verhaal over Nouri  
als voetballer en als  
mens, over het ongeluk,  
de nasleep ervan en  
over de band met Ajax.

21,99

Laat niet los
Harlan Coben
Thriller over het 
verlies van een 
broer, vijftien jaar 
geleden. De 
geheimen van toen 
lijken nu pas boven 
water te komen.

7,99

Fernando Ricksen -  
De Finale Strijd
Vincent de Vries & 
Veronika Ricksen
Het verhaal over het 
gevecht dat oud-prof-
voetballer Fernando 
Ricksen heeft gevoerd 
met de spierziekte ALS.

20,-

Verzwegen
Karin Slaughter

De nieuwste titel  
van de internationale  

bestseller auteur.

21,99

De rode dageraad
Simon Montefiore

De Medici
Matteo Strukul

De koffiedief
Tom Hillenbrand

Het geheim van  
Leonardo da Vinci
Francesco Fioretti

22,99
CADEAU 

TIP

Pak je vader in  
 met deze boekenPer stuk 9,99

3 stuks naar keuze.
29,97 25,-
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Maak kans op een 
Big Green Egg 
MiniMax
Bij aankoop van  
Het complete BBQ boek

Het complete BBQ boek
Julius Jaspers
Julius Jaspers geeft je alle 
tools, technieken en recepten 
om de lekkerste BBQ gerechten 
te bereiden.

25,-

Wil je een Big Green Egg MiniMax winnen? 
Maak dan één van de recepten uit Het complete BBQ 
boek, maak hier een foto van en deel deze op social 
media met de hashtags #hetcompletebbqboek, 
#juliusjaspers, #primera en #carreraculinair. 

WIN
ACTIE*

 Voor culinaire vaders

Tony’s Chocolonely
Proeverijtje. 6x 45-50 gram.

7,99

Diner Cadeau
Landelijk bij meer dan 3.000 
restaurants te besteden. Nu tijdelijk ook 
bij restaurants waar je kunt afhalen.

Vanaf 5,-

Masterclass - Groente op de BBQ
Julius Jaspers
Oneindig veel mogelijkheden voor de BBQ, 
ook zonder vlees en vis.

7,50

Vaderdag schort
Laat een leuk schort bedrukken  
met eigen foto en tekst.

19,95 16,95

*Je kunt het recept delen t/m 31 augustus 2020.  
De winnaar krijgt schriftelijk bericht.
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Samsung Wired 
Headset HS1303
Keuze uit roze,  
zwart en wit.

9,99

Samsung Wireless Slim Charging Pad  
met USB-C aansluiting
Super snel opladen zonder kabel.

34,99 27,99

Samsung Duo oplaadkabel -  
USB-C en Micro USB aansluiting
Voorzien van USB-aansluiting en aan 
de andere kant een USB-C aansluiting. 

19,99

7,-
KORTING

Meer informatie  >

Originele telefoonaccessoires… …voor vaders die  
bereikbaar willen blijven

Apple EarPods - 3.5mm 
AUX-aansluiting
Originele Apple  
oordopjes voor iPhones  
met AUX-aansluiting.

29,-

Apple EarPods - 
Lightning-aansluiting
Originele Apple 
oordopjes voor iPhone 5 
en hoger.

29,-

Apple adapter - 
Lightning naar 
3.5mm AUX-
aansluiting
Een tussenstukje voor 
de aansluiting van je 
oordopjes of 
koptelefoon en je 
iPhone.

10,-

Apple oplaadkabel 2 meter –  
Lightning naar USB aansluiting
Om eenvoudig je apparaten op te laden.

35,- 32,50

2,50
KORTING

We pakken alles gratis en feestelijk voor je in!

Samsung USB-C oplaadkabel 
1,5 meter duo pack
Per twee verpakt. Altijd handig 
om in de buurt te hebben.

14,99

Apple 12W Power 
adapter - USB 
aansluiting
Om snel en efficiënt 
op te laden.

25,-
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In samenwerking met:

Celebrations 
champagne fles
Gevuld met een  
mix van heerlijke 
mini-chocolaatjes! 
312 gram

9,99
SLECHTS

+ PRIMERA KEUZE
CADEAUKAART T.W.V. 

KPN SIM ONLY
27,50 per maand*

2 jaar abonnement met 10 GB internet  
en onbeperkt bellen.

Bestel nu op primeratelecomdeal.nl

* Bekijk de voorwaarden op: primeratelecomdeal.nl

Vaderdag is beter met chocolade

AutoWeek  
 Voor het laatste 

autonieuws.

4,60

Voor snelle vaders

TopGear
Kritische autotests en de 
leukste achtergrondverhalen.

8,95

MOTO73
Alles voor motorliefhebbers.

4,50

Bicycling
Over speciale 
fietstochten met 
bijzondere 
verhalen.

5,99

HALVE
PRIJS

2E TITEL

Tony’s Chocolonely
Proeverijtje.

6x 45-50 gram 7,99

Voor jou! 
Belgische 
chocolade
Bedankt of XXX!

100 gram 3,49



Even naar Primera.

30 jaar 
 €10.000,-

per maand

1 juli - Droomsalaristrekking1 juli - Droomsalaristrekking

25% KORTING
op diverse krantentitels*

* Het aanbod kan per winkel variëren.

staatsloterij.nl

Vaderdagtip:
Een lot voor 
de 1 juli 
trekking!

1,-
KORTING

Mascotte  
Hulzenstopper Classic

6,50 5,50

BIC
Keuze uit diverse kleuren.

Per stuk 2,09

 Dus snel naar Primera voor een kans op dat droomsalaris!

Altijd je  
spaarpas  
bij de hand?
Download de Primera app.



Even naar Primera.

Digitale codes
Direct per e-mail 
 verstuurd

• Verstuur als cadeautje op afstand     • Veilig betalen met iDeal

Bestel hier

Vaderdagcadeaus
met naam en foto

Vaderdag mok
Personaliseer zelf dit  
unieke vaderdagcadeau.

11,95 8,95

Axe geschenkset
Verwen je vader met  
de heerlijke Axe Leather  
& Cookies bodywash en 
deodorant en ontwerp  
zelf de verpakking.

27,95 21,95

AL
LEE

N
ON

LIN
E

Op tijd voor Vaderdag? Bestel uiterlijk 18 juni 2020 vóór 23.00 uur op primera.nl/vaderdag 

Ontwerp 
met je 

favoriete 
foto’s!

Vaderdag bierglas
Luxe gegraveerde  
bierglazen met naam.

Per stuk 12,95 10,95
Per set van twee 22,95 19,95

ALLEEN
ONLINE

Op tijd voor Vaderdag? Bestel uiterlijk 18 juni 2020 vóór 23.00 uur op primera.nl/vaderdag

Vaderdag schort
Laat een leuk schort 
bedrukken met eigen 
foto en tekst.

19,95 16,95

Houten vaderdagkaart
Met eigen naam en foto.

7,95

Fotoboek - Papa & ik
Een unieke manier om alle favoriete foto’s 
van jou en papa te bundelen.

19,95 16,95

Ollimania - Voor de 
beste vader van de 
wereld
Maak het speciale Olli 
boek nog unieker met je 
naam en die van je vader.

29,95 25,95

Handig zo’n cadeautje per post!
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Laat weten dat je aan hem denkt!

+ + +

Verras je vader met een wenskaart én een cadeaukaart!

Primera Keuze Cadeaukaart
De speciale Primera Vaderdag 
Keuze Cadeaukaart is bij Primera 
in te wisselen voor alle cadeau-
kaarten uit het assortiment. 
Onbeperkt geldig en in delen te 
besteden.

Vanaf 5,-

Keuzestress? Met de Primera  
Keuze Cadeaukaart zit je altijd goed

Bestel hier

Runner’s World
Inspireert én informeert lopers over alles 
wat met hardlopen te maken heeft.

5,99

LvG - De trainer en de totale mens
Louis van Gaal & Robert Heukels
Een inkijk in wat Van Gaal voor het 
voetbal heeft betekend.

22,99

Luxe waterfles met 
aluminium look
Ontwerp zelf deze waterfles 
met een foto, naam of  
andere tekst naar keuze.

24,95

Voor fitte vaders

Men’s Health
Voor alles wat de man beweegt over 
gezondheid, fitness, sport en voeding.

5,99

HALVE
PRIJS

2E TITEL

We pakken alles gratis en feestelijk voor je in!

Klus Cadeau

Vanaf 5,-

Diner Cadeau

Vanaf 5,-

VVV Cadeaukaart

Vanaf 10,-



onze

maatregelen
CORONA

We helpen je graag
We handhaven de richtlijnen vanuit het RIVM voor 
onze, maar ook jouw gezondheid. Help je mee?

Houd afstand
Houd altijd 1,5 meter afstand van de kassa,  
medewerkers en andere klanten.

Betaal met PIN
•  Probeer zoveel mogelijk PIN of je mobiel als  

betaalmiddel te gebruiken.
•  Leg bij betaling in contanten het bedrag op de toonbank.

Vermijd handcontact
•  Geef je postpakket niet aan, maar leg deze op de toonbank.
•  Laat je ID-bewijs zien indien nodig, maar houd deze zelf vast.
•  Geef geen mobiel af, maar houd deze zelf vast.
•  Geef je Primera spaarpas niet af, maar houd deze zelf vast.

Wat kun je nog meer doen?
•  Kom zoveel mogelijk alleen naar onze winkel.
•  Wacht buiten als het te druk is in de winkel, we hanteren  

een maximaal aantal klanten.
•  Haal je vaderdagcadeau op tijd in huis, zodat de drukte  

in onze winkels wordt verspreid.

Bedankt voor je begrip en medewerking,  

Team Primera.

Met meer dan 500 winkels is  
er altijd één bij jou in de buurt!

Meer informatie

Vind hier de Primera winkel bij jou in de buurt


