
...even naar PrimeraActies geldig t/m 12 augustus 2018.

bij besteding vanaf 10,00  
aan tijdschriften.* OP=OP.

GRATIS
LINNEN
TAS

* Maximaal 1 tas per klant.



...even naar Primera

samen vanaf

6,99

samen

4,69
samen vanaf

4,25

Libelle & Margriet pakket
Iedere donderdag de nieuwste verhalen  
en zomerse reportages.

vanaf 6,99 + gratis linnen tas*

Story & Prive pakket
Alle gossips van deze zomer.  
Verschijnt wekelijks op donderdag.

4,69 + gratis linnen tas*

Voordeelpakket
Vijf vrouwenbladen in één 
pakket! Verschijnt vanaf  
28 juni 2018 wekelijks 
met de nieuwste edities 
van Libelle, Margriet,  
Flair, Viva en Story.

+ gratis linnen tas*

Viva & Flair pakket
Viva en Flair met regelmatig een verrassende 
extra titel. Verschijnt wekelijks op donderdag.

vanaf 4,25 + gratis linnen tas*

Donald Duck pakket
Het vrolijkste pakket voor deze zomer! 
Iedere maand met wisselende edities.

7,99 + gratis linnen tas*

voordeelpakket

12,00

De nieuwste 
edities in één 

pakket!

bij besteding vanaf 10,00  
aan tijdschriften.* OP=OP.

GRATIS
LINNEN
TAS

samen

7,99

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.

Donald Duck



...even naar Primera

samen

9,25

samen vanaf

9,95

samen vanaf

8,49
samen vanaf

8,99

vtwonen pakket
vtwonen & Ariadne at Home. Iedere 
maand met de nieuwste edities.

9,25 + gratis linnen tas*

Historia Feestpakket
Bevat Historia Junior, Oorlogen & Veldslagen, Ontdek, 
Jaarspecial en Jaarspecial Wereldrijken.

vanaf 9,95 + gratis linnen tas*

Landelijk wonen pakket
Laat je inspireren! Iedere maand  
de nieuwste edities.

vanaf 8,49 + gratis linnen tas*

Design wonen pakket
Iedere maand met twee  
stijlvolle nieuwe titels.

vanaf 8,99 + gratis linnen tas*

ZONNIGE ZOMERPAKKETTEN

Denksport vakantiepockets
Keuze uit: Zweeds 3,30 - Sudoku 3,95
Woordzoeker 2,75 - Varia 3,50
Kruiswoord 2,95 - Filippine 2,95

+ gratis linnen tas*

2 voor

5,00

Primera puzzels
Keuze uit: Zweeds, Sudoku, Woordzoeker,  
Varia, Kruiswoord en Filipine.

per stuk 2,75 + gratis linnen tas*

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.

Pilot frixion Clicker Roller
De inkt is gemakkelijk uit te 
wissen. Keuze uit 7 kleuren.

per stuk 4,29

2e pen

HALVE 
PRIJS

Tip! Ideaal 
voor bij het 
puzzelen

Denksport zomerpakket
Bevat Zweeds 2-3* vakantieboek, Varia 3* 
vakantieboek en Woordzoeker 3* pocket.

van 10,95 voor 4,95 + gratis linnen tas*

Denksport vakantiepakket
Bevat Varia 3* Holland Special,  
Legpuzzel Vakantieboek en Sudoku 2-3* medium.

van 12,40 voor 5,95 + gratis linnen tas*

50% 
KORTING

50% 
KORTING



TIP!

...even naar Primera

Vriendin zomerspecial 3,50 - Linda.meiden zomerboek 6,95 - GTST Magazine (verschijnt 5 juli 2018) 6,99  
Wendy 6,25 - Kek Mama zomerboek 5,95 + gratis linnen tas* 

Margriet vakantiespecial 4,99 - Story zomerspecial 3,99 - Flow Special vakantiebox (incl. papergoodies en  
vakantieboek) vanaf 12,95 - Zomerboek van Viva & Flair 5,95 - Libelle special Living 4,50  
Libelle zomer vakantieboek 9,95 - Linda.168 zomereditie (verschijnt 4 juli 2018) 6,25 + gratis linnen tas*

bij besteding vanaf 10,00  
aan tijdschriften.* OP=OP.

GRATIS
LINNEN
TAS

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.



WK Moto Cross
Beleef ‘s werelds beste motorcrossers in een 
bloedstollende sprint en hoge sprongen.

35,00*

15 & 16 september 2018
TT Circuit Assen

*  Ticketprijs o.b.v. zaterdag, zondag 55,00 en weekend 70,00. 
Incl. servicekosten. Tot 12 jaar gratis toegang tot de Paddock.

GAMMA Racing Day
Het grootste gecombineerde auto-, motor- en 
kartrace-evenement van Europa.

Weekend Paddock Pass 27,50*

17 t/m 19 augustus 2018
TT Circuit Assen

*  Vrijdag 7,50, zaterdag en zondag 17,50.  
Incl. servicekosten.

SIM-kaart

GRATIS

Ideaal voor thuis én op vakantie!

vanaf

3,99
Quest 5,65 - Quest Junior 3,99 - Quest Vakantieboek 7,95  
Quest Puzzelmix 4,95 - Quest Junior Vakantieboek 5,99  
+ gratis linnen tas*

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.

Gratis tas *

Lebara All in NL €15 bundel
30 dagen lang:
-  Gratis bellen & sms’en  

naar Nederlandse nummers  
in alle EU-landen.

-  Gratis 5GB mobiel internet  
in alle EU-landen.

-  Voordelige tarieven voor bellen  
naar buitenlandse nummers.

15,00

Nu GRATIS SIM-kaart van Lebara  
bij aankoop van Lebara All in NL €15.



TIP!

1 2 3

6

4

7

5

8 9 10

Special pakket
Iedere maand met twee  
nieuwe specials!

vanaf 6,99 + gratis linnen tas*

Varta batterijen en knooopcellen
Keuze uit High Energy AAA, AA, C, D, 
9-volt en knoopcellen. Combineren mogelijk. 

per verpakking vanaf 4,99

Het grote nijntje vakantieboek
Dick Bruna
Hoera, het is vakantie! Ga lekker 
zitten en doe mee met nijntje. 

8,50

Summer
Compleet vakantiemagazine 
voor het hele gezin. Verschijnt 
4 juli 2018.

3,95 + gratis linnen tas*

pay2d prepaidkaart
Anonieme Visa card om simpel, veilig 
en prepaid mee te betalen. 

10,00

PlayStation Store Card
Voeg eenvoudig geld toe aan 
je PlayStation Network 
portemonnee.

vanaf 10,00

App Store & iTunes Gift Card
Te gebruiken voor apps, games, 
muziek, films en iCloud. 

vanaf 15,00

Het Paradijs
Suzanne Vermeer
Wanneer Liza hoort dat haar 
zoon op Corfu vermist is 
geraakt, stort haar wereld in.

9,99

Spotify Gift Card
Altijd en overal muziek 
luisteren. 

vanaf 10,00

Primera snoep
Diverse varianten, lekker voor onderweg!

1,25

1+1 
GRATIS

10X HANDIG   OP VAKANTIE

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.
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TIP!

...even naar Primera

Geniet extra lang van een warme zomeravond  
met deze leuke sfeerlichten van Riverdale.

Kijk voor de  verkrijgbaarheid op  Primera.nl/Riverdale.

Zomer in een glas!  
Dit zomerse drankje 
is super verfrissend, 
bevat weinig calorieën 
en is gewoon heel  
erg lekker!

Dit heb je nodig voor 4-5 glazen:
-  1 liter koolzuurhoudend 
bronwater

- Een halve komkommer
- 2 citroenen (en/of limoenen)
- Verse munt
- Vlierbloesemsiroop
- Een schenkkan

Zo maak je ‘m:
-  Schenk naar smaak 
vlierbloesemsiroop in de kan

-  Snijd de komkommer en citroen 
in dunne plakjes en voeg ze toe

-  Schenk het bronwater in de kan
-  Roer voorzichtig en laat het een 
uurtje (in de koelkast) staan

-  Serveer met een takje verse munt
- Cheers!

Tip! Serveer je sprankelwater 
in een mooie glazen tapkan. 
Doe alle ingrediën ten dan  
wel keer 2!

Fan-tas-tisch  veel zomerse 
tijdschriften
Of je nu naar Ibiza, Zandvoort 
of je favoriete plaatselijke 
terras gaat, een paar fijne 
tijdschriften maken jouw 
zomerse relaxmomentjes 
extra ontspannen. 
Bij Primera krijg je er 
bovendien een hippe  
linnen tas bij cadeau!*

5x

In elk vakje hoort een cijfer van 1 t/m 9 te 
staan. Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke 
kolom en elk blok van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 
t/m 9 één keer voorkomen. De cijfers in de 
gekleurde vakjes vormen de oplossing.

Maak kans op 1 van de 5 zomerse  
tijdschriften pakketten t.w.v. 12,00!

Lever de oplossing voor 19 augustus 2018  
in bij jouw Primera winkel. De winnaar worden 
uiterlijk 3 september 2018 bekend gemaakt op 
Primera.nl/puzzel.

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

E-mail:

Oplossing: a: b:

Sprankelwater

Met het BBQ-boek Fantastische 
vleesrecepten voor een culinaire 
BBQ zet je de lekkerste 
gerechten op tafel!

Trek in nieuwe 
BBQ-inspiratie?

BBQ-goeroe Steven Raichlen 
presenteert stap-voor-stap de 
geheimen van het BBQ’en en  
grillen met talloze tips voor  
beginners en gevorderden.

12,50

Riverdale sfeerlicht Butterfly
13 cm. Verkrijgbaar in 3 kleuren. 
OP=OP.

van 7,95 voor  
5,95

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant.



...even naar Primera

Kidsweek vakantieboek 9,99 - Disney vakantieboek 6,95 - Ducktales 
vakantieboek 6,95 - Donald Duck vakantieboek 6,95 - Summer special 
Fashionchick 6,95 - Jan Jans en de Kinderen vakantieboek 7,99  
Mickey lost ’t op vakantieboek 6,95 - Tina Quizboek 5,95  
Willie Wortel vakantieboek 6,95 - Tina vakantieboek 6,95  
Zo Zit Dat vakantieboek 6,95 - De Zware Jongens vakantieboek 6,95 
Donald Duck Extra special 4,50 + gratis linnen tas*

Zomerse  
vakantieboeken

Leerrijk 
 Spelletjesblok*

Verkrijgbaar voor 
de leeftijden:  
3-4 jaar, 4-6 jaar, 
6-8 jaar en  
8-10 jaar.

6,95

Reuzeleuk  
speel- en leerblok*

Leren rekenen, schrijven 
en lezen. Verkrijgbaar 
voor de leeftijden: 2-3 
jaar, 3-4 jaar, 4-5 jaar, 
6-7 jaar en 7-8 jaar.

7,95

GEK OP SPELENDERWIJS LEREN

Stabilo Pen 68  
Colorparade
Bevat 20 kleuren. 
Schrijfbreedte 1,0 mm.

van 19,95 voor 17,95

Stabilo Fineliner 88 
Colorparade
Bevat 20 kleuren. 
Schrijfbreedte 0,4 mm.

van 15,99 voor 13,99

Makkelijk lezen met Disney*

Keuze uit: Cars, Frozen, The Incredibles, 
Rapunzel, Belle en het Beest en Junglebook.
Geschikt voor diverse leeftijden.

vanaf 12,99

*Aanbod kan per winkel variëren.

In handige  
meeneembox

* Bij besteding vanaf 10,00 aan tijdschriften. OP=OP. Maximaal 1 tas per klant. Niet geldig op Kidsweek vakantieboek.



Schoolspullen met naam en foto

Bestel online op Primera.nl en laat voordelig bezorgen bij jouw Primera winkel.

Gymtas met naam 43 x 35 cm. Keuze uit diverse designs. Primera.nl/gymtas. van 9,95 voor 7,95
Broodtrommel met naam en foto 10 x 8,5 cm. Keuze uit drie kleuren. Primera.nl/broodtrommel. van 12,95 voor 10,95
Drinkbeker met naam en foto 230 ml. Keuze uit drie kleuren. Primera.nl/drinkbeker. van 12,95 voor 11,50

Familieagenda 2018/2019
Met harde krijtkaft en spiraal rug.

12,95

Gezinsplanner 2018/2019
Omslagkalender met handige stickers.

17,95

Familieplanner 2018/2019
Grote scheurkalender met  
pen en memoblokjes.

12,95

Gezinsplanner 2018/2019
Omslagkalender met neon stiften  
en memoblokje.

19,95

ALLE RUIMTE 
VOOR NIEUWE 
AFSPRAKEN

GEK OP

Stabilo Boss pastel
Keuze uit 6 kleuren.

per stuk 1,49

3+1 
GRATIS

Highlight je 
belangrijkste 

afspraken

 Aanbod kan per winkel variëren.

ALLEEN  
ONLINE



TIP!

...even naar Primera

Ik reis alleen
Samuel Bjørk 
Er wordt een zesjarig 
meisje gevonden, met een 
springtouw opgeknoopt 
aan een boom.

7,50

Super de luxe
Suzanne Vermeer
Het leven van Emma 
komt in gevaar op 
vakantie.

15,00

Gespleten
Karin Slaughter
Het favoriete restaurant 
van Andrea en Laura wordt 
onder vuur genomen.

19,99

Aan de rand van het meer
Kate Morton

Een nieuw begin
Nora Roberts

Villa Magdalena
Santa Montefiore

De 100-jarige man die terug 
kwam om de wereld te redden
Jonas Jonasson
Een ballonvaart voor de 101e 
verjaardag van Allan zorgt voor 
spanning.

19,99

per stuk

4,99

Het leven van een loser 12 -  
Wegwezen
Jeff Kenney
Familie Botermans is op vakantie, 
maar het lijkt op een nachtmerrie.

14,99

Verdacht
Carry Slee
Tess doet een belangrijke 
ont dekking van een overval 
in de buurt.

7,50

Het grote opa en oma boek
Carry Slee
Een heerlijke voorleesbundel 
vol avonturen. 

14,99

Het nieuwste deel 
van de Primera 
Thrillerreeks!

Met deze boekentips  
heb je geen kind aan ze

GEK OP ZOMERS LEESVOER



Alleen geldig bij:

De kranten kortingspas

20%
KORTING
8 WEKEN LANG

PRI_18052_Krantenpas_2018.indd   1
23-05-18   16:53

Spaar mee voor een 1/5 
Staatslot en profiteer van  
extra aanbiedingen en acties. 
Primera.nl/spaarpas

< 18 jaar verkopen  
wij geen tabak

Met meer dan 500 winkels is  
er altijd één bij jou in de buurt. 
Primera.nl/winkels

= ook op Primera.nl

< 18 jaar verkopen wij geen kansspelen

Folderaanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 25 juni t/m 12 augustus 2018  
of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Hij is er weer!

Haal de pas nu in de winkel!

Het aanbod kan per winkel variëren. Alleen geldig bij Primera en niet i.c.m. andere kortingsacties. OP=OP.
Deze actie is geldig van 25 juni t/m 19 augustus 2018. Kijk voor meer informatie op Primera.nl/dekrantenkortingspas.
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De kranten kortingspas

20%
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Jouw Primera winkel:

Spaar mee voor een 1/5 
Staatslot en profiteer van  
extra aanbiedingen en acties. 
Primera.nl/spaarpas

< 18 jaar verkopen  
wij geen tabak

= ook op Primera.nl

< 18 jaar verkopen wij geen kansspelen

Folderaanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 25 juni t/m 12 augustus 2018  
of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Hij is er weer!

Haal de pas nu in de winkel!

Het aanbod kan per winkel variëren. Alleen geldig bij Primera en niet i.c.m. andere kortingsacties. OP=OP.
Deze actie is geldig van 25 juni t/m 19 augustus 2018. Kijk voor meer informatie op Primera.nl/dekrantenkortingspas.


