
 

 

Voorwaarden vrij entree Plus Dino-stickerboek 

 

Supermarkt Plus in Boxtel heeft een dino-sticker verzamelactie georganiseerd. Bij winkel-aankopen in de 

hieronder genoemde Plus-filialen kunnen stickers verzameld worden. Deze stickers kunnen in het 

bijbehorende verzamelboek geplakt worden.  

Plus heeft Het Oertijdmuseum gevraagd om de afbeeldingen voor op de stickers en de teksten voor het 

verzamelboek te maken. Daarnaast heeft Het Oertijdmuseum aangeboden gratis entree tot het museum te 

geven, op vertoon van een stickerboek met een complete verzameling stickers. 

 

De voorwaarden voor deze gratis entree zijn als volgt: 

1. Geldt alleen voor de deelnemende Plus-filialen (Boxtel, Schijndel, Uden). 

2. Geldt uitsluitend gedurende de periode 02-10-2022 t/m 31-05-2023. 

3. Geldt uitsluitend voor stickerboeken met een complete verzameling stickers. 

4. Geldt niet bij inlevering van (een complete) verzameling stickers zonder boek. 

5. Geldt per stickerboek uitsluitend voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen van 3 t/m 

11 jaar, of 1 volwassene en 3 kinderen van 3 t/m 11 jaar. Alle andere combinaties van 4 

personen zijn niet geldig. Bij combinaties van minder dan 4 personen geldt een maximum 

van 2 volwassenen; kinderen dienen altijd te worden begeleid door minstens 1 

volwassene. 

6. Elk stickerboek kan slechts eenmalig verzilverd worden.  

7. Het stickerboek kan uitsluitend ingewisseld/verzilverd worden als het museum op dat 

moment wordt bezocht. 

8. Werkwijze: toon bij het museumbezoek het stickerboek aan de medewerker bij de 

entreekassa; deze controleert of alle stickers aanwezig zijn en stempelt het boek voor 

gezien en verzilverd. 

9. Ook als met minder dan het maximaal aantal personen gebruik wordt gemaakt van de 

gratis entree, wordt het boek als verzilverd gestempeld en kan niet voor het resterend 

aantal personen alsnog gebruikt worden. 

10. Het stickerboek is niet inwisselbaar tegen cadeau-tickets, vrijkaartjes voor gebruik 

achteraf, contanten en niet in combinatie met andere kortingsacties en/of arrangementen.  

 

 

Graag tot gauw en alvast heel veel plezier! 

 


