
Met deze samenaankoop willen we de jonge gezinnen in 
KWB een degelijk ledenvoordeel aanbieden. Luiers en 
verzorging van kinderen zijn een serieuze hap uit het 
budget van gezinnen met jonge kinderen. We bieden 
kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende 
kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare 
luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. 
Door mee te doen met deze samenaankoop kan je zo 
bijvoorbeeld voor één kind tot 100 euro per jaar besparen 
op de luiers. 

KWB Lid worden
Wil je je aansluiten bij KWB? Dat kan. Bij de bestellijst kruis je 
aan dat je lid wil worden. De KWB afdeling in je buurt neemt 
dan contact met je op. Voor slechts 23 euro per jaar geniet je 
dan van al onze ledenvoordelen: een ruime gezinsbeweging 
met vele inhouden en activiteiten voor jong en oud, ons 
ledenblad Raak,... . Meer informatie op www.kwb.be

Samenaankoop praktisch:
1. Maak je keuze uit het ruime aanbod in deze folder. 
2. Geef je bestelling door aan je plaatselijke KWB-afdeling 
tussen 1 februari en 13 maart 2009. Meer informatie rond 
bestellingen vind je op www.kwb.be.
3. KWB zorgt voor levering op zaterdag 28 maart 2009,  je 
ontvangt hiervoor vooraf de concrete afspraken.
4. Je betaalt niets op voorhand. De betaling gebeurt bij 
levering.

Naam..............................................................................................
Voornaam.....................................................................................
Adres...............................................................................................
Gemeente.....................................................................................
Emailadres....................................................................................
Telefoonnummer........................................................................
KWB lidnummer..........................................................................
       Ik ben nog geen kwb-lid en sluit me hierbij aan.
Ik betaal hiervoor 23 euro en ben dan lid tot 
31/12/2009. 
Handtekening:

ARTIKEL PRIJS AANTAL

HUGGIES
Superflex 3 8,00
Superflex 4 8,00
Superflex 5 8,00
babydoekjes 2,40

GALENCO
shampoo 250 ml 4,70
badolie 250 ml 4,30
badcrème 500 ml 7,30
luiercrème 100 ml 5,00
toiletmelk 250 ml 4,30
badolie volw. 1000 ml 16,00

KIDDYBIPS
Box BIO Small 240,00
Box BIO Large 245,00
Box BIO 3 IN 1 286,00

Deze samenaankoop herhalen we in de periode mei-juni 2009.

BESTELLIJST



Huggies Galenco 

Kiddybips   

Maximaal 16 dezelfde pakken  per persoon

Superflex 3  5 - 9 kg
Superflex 4 8 - 14 kg
Superflex 5  11 - 19 kg

MAAT  GEWICHT
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©

Terug van weggeweest: de katoenen luier! Het milieu is belangrijk voor KWB. Daarom bieden we 
ook herbruikbare luiers aan van het kwaliteitsvolle Belgische merk Kiddybips. Herbruikbare luiers 
zijn niet enkel goed voor het milieu, maar ook financieel voordelig. Bovendien krijg je via deze 
samenaankoop 30% korting op de winkelprijzen van Kiddybips! We bieden 3 Kiddybips-boxen aan, 
waarin telkens voldoende luiers en toebehoren zit voor de verzorging van je baby.

Maximaal 12 dezelfde stuks per persoon

Baby Care shampoo 250 ml    4,70 euro
Baby Care badolie 250 ml       4,30 euro
Baby Care badcrème 500 ml    7,30 euro
Baby Care luiercrème 100 ml    5,00 euro
Baby Care toiletmelk 250 ml    4,30 euro
badolie volwassenen 1000 ml  16,00 

BIO Small (3-8 kg)
Box met 18 katoenen luiers, 3 rollen inlegvellen, 3 nachtinleggers, 6 overbroekjes. Dit pakket Small 
is goed voor een 250 wasbeurten en kan dus minstens ook nog dienen voor een tweede baby.

€ 240,00normale prijs € 343,65 nu:

meer informatie over kiddybips: www.kiddybips.be

Steeds meer gemeenten 
ondersteunen zorg voor het 
milieu. Sommige gemeen-
ten voorzien dan ook een 
zogenaamde luierpremie: 
de ouders krijgen een deel 
van de aankoopprijs van de 
herbruikbare luiers terug-
betaald (dit kan oplopen tot 
150 euro). Meer info bij je 
KWB afdeling of je gemeen-
telijke milieudienst.

€ 8,00

€ 2,40
Superflex 3  per pak van 52  = 8,00 euro 
Superflex 4  per pak van 44  = 8,00 euro 
Superflex 5  per pak van 36  = 8,00 euro 
babydoekjes  per pak van 72  = 2,40 euro

Het topmerk voor huidverzorging, dat normaal enkel via 
de apotheek te verkrijgen is, vind je nu bij onze samenaan-
koop. Kortingen tot 30% op de winkelprijzen!

Eén van de grootste merken wegwerpluiers kunnen we via 
deze samenaankoop aanbieden met kortingen tot 30% op 
de winkelprijzen! Kwaliteit voor een uiterst lage prijs.

BIO 3 IN 1 MEEGROEILUIER (3-15 kg)
Box met 18 katoenen meegroeiluiers, 3 rollen inlegvellen, 3 nachtinleggers, 6 overbroekjes. Dit 
pakket 3 in 1 meegroeiluier is samengesteld voor één kind, van geboorte tot aan de zindelijkheids-
periode.

€ 286,00normale prijs € 409,35 nu:

BIO Large (7-15 kg) 
Box met 18 katoenen luiers, 2 rollen inlegvellen, 3 nachtinleggers, 5 overbroekjes. Dit pakket Large 
is goed voor een 250 wasbeurten en is zeker nog gedeeltelijk bruikbaar voor een tweede kind.

€ 245,00normale prijs € 348,80 nu:

- 30%


