
Bij aankoop van een Inventum elektrische deken ontvang je een 
dagje sauna voor 1 persoon t.w.v. € 30,75 cadeau. Hiermee heb 

je toegang tot één van de ruim 20 luxe wellnessresorts 
van Select Wellness Group. 

De locaties zijn verspreid door heel het land, zo is er altijd een 
sauna bij jou in de buurt. De bedrijven vormen dé perfecte locatie 

voor jouw wellnessdag met hun verscheidenheid aan sauna- en 
wellnessfaciliteiten, ontspannende (beauty)-behandelingen en 

heerlijke lunch- en dinergerechten. 

Bekijk de voorwaarden op: www.inventum.eu/dagjesauna
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Dagje sauna cadeau 
t.w.v. € 30,75! 

exclusief boekingskosten

Heb je voor 31 januari 2020 een elektrische deken van 
Inventum gekocht en wil je graag een gratis dagje sauna 

aanvragen? Volg dan deze stappen: 

1.  Registreer je elektrische deken via 
www.inventum.eu/dagjesauna

2.  Binnen enkele werkdagen ontvang 
je een unieke actiecode per e-mail

3.  De actiecode voor jouw dagje sauna kun je vervolgens t/m 
29 februari 2020 verzilveren via www.selectwellness.nl/inventum 

4.  Na de verzilvering ontvang je direct per 
e-mail een geldig toegangsbewijs

5.  Plan je saunabezoek binnen 6 maanden na ontvangst 
van je toegangsbewijs en... genieten maar!

Actievoorwaarden: • Geldig bij aankoop van een Inventum elektrische deken gedurende de actieperiode 
• Looptijd: 14 oktober 2019 t/m 31 januari 2020 • Aankoop dient geregistreerd te worden op 

www.inventum.eu/dagjesauna • Exclusief boekingskosten van � 5,95 per ticket • Er worden geen extra toeslagen 
berekend voor weekend- en badkledingdagen • Verzilvering van de unieke actiecode voor de sauna geeft 

toegang tot één van de deelnemende locaties: Thermen & Wellness AnHolts, Thermen Barendrecht, Amrâth 
Hotel & Thermen Born-Sittard, Centre du Lac Sauna en beautycentrum, Thermen Beauty Sauna van Egmond, 

Saunapark Epe, Sauna Het Friese Woud, Thermen Goirle, Sauna de Heuvelrug, Thermen La Mer Day Spa, 
Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve, Sauna & Beauty de Thermen Nijmegen, Sauna & Beauty Oase, Orange 

Wellness, Wellness Centre de Thermen, Saré Thermen & Beauty, Thermae Son, Sauna & Beauty Velp, 
Wellnessresort de Waterlelie, Wellness & Beauty de Woudfennen, Wellness Center De Bronsbergen, 

Dennenmarken Sauna & Beauty • De actiecode is niet te verzilveren voor behandelingen, lunch, diner en 
dergelijke • De actiecode is geldig t/m 29 februari 2020 • Het toegangsbewijs is geldig tot 6 maanden na datum 

van uitgifte • Reserveren is verplicht en kan via www.selectwellness.nl o.b.v. beschikbaarheid • De actiecodes 
zijn niet inwisselbaar voor contanten en zijn niet geldig in combinatie met andere acties • Kijk voor de volledige 

voorwaarden op www.inventum.eu/dagjesauna

*


