
Dagje sauna 
cadeau en tweede 

hotelovernachting 
gratis!

Bij aankoop van een Inventum elektrische deken ontvang je 
een dagje sauna cadeau t.w.v. € 31,50. Hiermee heb je toegang 

tot één van de zes Vitae Wellnessresorts. 
 

Wil je jouw dagje sauna uitbreiden met een hotelovernachting? 
Dat komt mooi uit, want naast een gratis sauna-entree ontvang je ook 

de 2e hotelovernachting t.w.v. € 89,00 gratis bij City Resort Hotels! 

Bekijk de voorwaarden op: www.inventum.eu/dekenactie

elektrische deken

actie



Dagje sauna t.w.v. € 31,50 cadeau en tweede 
hotelovernachting t.w.v. € 89,00 gratis! 

Heb je voor 28 februari 2019 een elektrische deken van Inventum gekocht en 
geregistreerd via www.inventum.eu/dekenactie, dan ontvang je binnen enkele 
werkdagen twee unieke actiecodes per e-mail. De actiecode voor jouw dagje sauna 
kun je verzilveren via www.vitaewellnessresorts.nl en de andere actiecode voor 
de 2e hotelovernachting gratis kun je verzilveren via www.cityresorthotels.nl. Boek 
voor 1 juli 2019 je saunabezoek of overnachting en dan... genieten maar!
 
Actievoorwaarden gratis dagje sauna:
- Verzilver je actiecode via www.vitaewellnessresorts.nl en je kunt tot 1 juli 2019  
 gebruik maken van jouw gratis dagje sauna.
- Deelnemende locaties: Wellnessboot Mill, Wellnessresort Leiden, 
 Wellnessresort Helmond, Wellnessresort Sittard, Wellnessresort Goes of 
 Wellnessresort Roosendaal.
- Jouw gratis dagje sauna is geldig van maandag t/m donderdag. Op vrijdag, 
 zaterdag en zondag geldt er een toeslag van € 3,95 per persoon.
- De actiecode is geldig voor maximaal 1 persoon.
- Let op! Jouw gratis dagje sauna is niet geldig in de herfst-, Kerst- en 
 Carnavalsvakantie.
- Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan zoals beschreven staat op het e-ticket  
 welke je ontvangt zodra je de actiecode via www.vitaewellnessresorts.nl hebt  
 verzilverd.
 
Actievoorwaarden 2e hotelovernachting gratis:
- Verzilver je actiecode via www.cityresorthotels.nl en je kunt tot 1 juli 2019 gebruik  
 maken van de tweede nacht gratis, op basis van beschikbaarheid.
- Deelnemende locaties: City Resort Hotel Mill, City Resort Hotel Helmond, 
 City Resort Hotel Sittard, Nelson City Resort Oss.
- Niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen

Actievoorwaarden: • Geldig bij aankoop van een Inventum elektrische deken gedurende de actie- 
periode • Looptijd: 15 oktober 2018 t/m 28 februari 2019 • Aankoop dient geregistreerd te worden op 
www.inventum.eu/dekenactie • Verzilvering van de unieke actiecode voor de sauna geeft toegang tot 
wellnessresort Sittard, Helmond, Goes, Roosendaal, Leiden of wellnessboot Mill; de actiecode is niet te 
verzilveren voor behandelingen, lunch, diner en dergelijke • Tevens ontvangt u een actiecode voor de 2e 
nacht gratis bij City Resort Hotel Mill, City Resort Hotel Helmond, City Resort Hotel Sittard of Nelson City 
Resort Oss • De actiecodes zijn geldig t/m 30 juni 2019 (op basis van beschikbaarheid), online reserveren is 
verplicht • De actiecodes zijn niet inwisselbaar voor contanten en zijn niet geldig in combinatie met andere 
acties • Exclusief eventuele toeslagen • Kijk voor de volledige voorwaarden op www.inventum.eu/dekenactie


