
Met plezier presenteren wij aan u de nieuwe Provimi spaarcatalogus met veel 

nieuwe cadeaus! Zoals u van ons gewend bent kunt u ook de aankomende jaren 

sparen voor mooie, praktische en leuke cadeaus. U bepaalt zelf waarvoor u 

spaart! U vindt de Provimi spaarpunten op onze rundvee- en kalverproducten. De 

spaarcatalogus is nu ook online te bekijken op www.provimi.nl

Sparen voor gratis cadeaus!
Op welke producten vindt u onze spaarpunten?

Provimilk kalvermelken - 6 punten

Rupromin mineralen - 3 punten

Rupromin mineralen emmers 12,5 kg - 3 punten

Rupromin mineralen emmers 25 kg - 6 punten

Rupromin mineralen kuip 70 kg - 15 punten

Bovin kalveropfokvoer - 3 punten

Bestellen?

Dit kan heel eenvoudig door de spaarpunten van de zakken en de labels van 

de emmers af te knippen. Daarna de bijgevoegde bestelkaart in te vullen: welk 

geschenk u wilt ontvangen, het aantal exemplaren en het totaal aantal ingezon-

den punten. De bestelkaart stuurt u samen met de punten op naar: Hokra/Provimi 

Spaarplan, Postbus 393, 4200 AJ Gorinchem. Telefoon (0183) 58 74 00. U ontvangt 

uw cadeaus dan binnen 3 weken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Provimi, 

telefoon (010) 423 95 35.

Wij wensen u bij voorbaat veel plezier met de cadeaus! 
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74
punten

Garde
artikelcode P006

Roestvrijstalen garde.
Formaat 41 cm.

Thermometer
artikelcode P008

Kalvermelkthermometer.

36punten

Knuffelkoe
artikelcode P007

Leuk voor ieder kind! 
Kleine pluche koe van 
20 cm hoogte.

132
punten

156
punten

Theedoek & 
keukendoek
artikelcode S0589

Set bestaande uit 1 theedoek en 
1 handdoek. Formaat theedoek 
65x65 cm. Formaat handdoek 57x57 cm. 

Babysetje
artikelcode P116

Set bestaande uit lepel, bord en beker.

188
punten
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119
punten

Regenmeter
artikelcode P034

Regenmeter voor de 
actuele regenneerslag. 

364punten

Portemonnee
artikelcode P102

Charmonix portemonnee. Heeft 
een muntzakje, 4 kaartsleufjes 
en een groot vak voor papiergeld. 
Microfiber en imitatieleer.

Weerstation
artikelcode P123

ABS Weerstation met buitensensor en kristal 
display met weervoorspelling. Incl. wekker, 
kalender, thermometer en hygrometer. Excl. 
2x AAA batterijen.

Sony Cybershot
artikelcode P142

16 megapixel camera, 5x optische zoom, 25 millimeter 
groothoeklens, 720p HD filmopnamen, 360 graden 
modus voor een allround weergave, beeldstabilisatie 
en gezichtsherkenning.

911
puntenLaarzen

artikelcode P118 

Met binnenzool die vocht 
absorbeert, versterkingen 
bij de instap en de hielpar-
tij. Zeer slipvaste zool. 

Maat op de bestelbon 
zetten aub!

344
punten

Badlaken
artikelcode P0104

Groot (140 x 70 cm, 420g/m2).

779punten

2043
punten
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1858
punten

Philips Koffiezetapparaat
artikelcode P145

Permanent vaatwasmachinebestendig 
koffiefilter voor uw gemak. Uitschakelbare 
maalfunctie voor het gebruik van gemalen 
koffie. Maalt en zet 2 tot 12 kopjes verse 
koffie tegelijk.

Radio CD speler
artikelcode P114

Compacte radio met 
cd-speler, kleur grijs.

700punten

343
punten

Thermosfles
artikelcode P144

Dubbelwandige thermosfles. 
RVS thermosfles met handvat 
en nylon band. Inhoud: 1000 
ml. De dop kan gebruikt wor-
den als beker.

Voetbaldoelen met bal
artikelcode P143

Strandvoetbal set. Daag je vrienden uit met deze 
voetbalset. Set met 2 doeltjes, pomp en mini voet-
bal maat 2. 

484
punten

169
punten

1290
punten

Spel Koehandel
artikelcode P119

Leuk spelletje om met het hele gezin te spelen.

Zitzak Sit & Joy
artikelcode P140

Een hippe sit & joy 
zitzak in de kleur 
limegroen. 
Materiaal: nylon. 
Formaat 135 x 165 cm.
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Fleeceset
groen: artikelcode P1311
blauw: artikelcode P1312

Fleeceset met muts, handschoenen 
en shawl.

Bodywarmer
artikelcode P130

Stoere bodywarmer met zakken aan de voor-
zijde, binnenzakken en ritssluiting. 100% 
polyester.

435
punten

257punten

Kokos deurmat
artikelcode P132

Standaard kokosmat (100% kokos) met ‘welkom’ 
print. Formaat 40 x 70 cm en dikte: 18 mm.

408
punten

Tuinslag
artikelcode P133

Sproeier en tuinslang 
van 20 meter lang.

433
punten

E-reader
artikelcode P134

E-reader met 6 inch 
E-ink scherm. Resolutie 
800 x 600. Formaat  
120 x 173 x 10 mm.

1146
punten

Brievenbus
artikelcode P139 

Door de naar 
binnen draaiende 
inwerpopening 
wordt de post 
beschermt tegen 
inkijk en diefstal.

1416
punten
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Schort
artikelcode P138

Leuk voor ieder kind! Verf je 
eigen schort! De set bevat 
zes verfpennen en kan met 
een vochtige doek weer 
schoongemaakt worden. 
PVC coated katoen.

Buitenzwembad
artikelcode P141

Speedy Pool zwembad, met een afmeting van 
300 x 76 cm. Voorzien van een vernieuwde 
ingebouwde pomp, 12 Volt. De pomp heeft een 
doorloopsnelheid van 1136 liter per uur. Het filter 
is zeer eenvoudig te vervangen. Het zwembad 
is vervaardigd van drie–laags gerasterd PVC en 
is voorzien van een schroefventiel, om het bad 
gemakkelijk leeg te laten lopen.

Philips docking 
speaker
artikelcode P136

Deze compacte docking 
speaker levert een verrassend 
vol en rijk geluid en wordt 
automatisch gesynchroniseerd 
met de klokinstellingen van 
uw iPhone/iPod.

Emmer
artikelcode P135

Zwart, 20 liter

960
punten

135punten

1128
punten

378punten

662punten

Kunstkoe
artikelcode P137

Kunstkoe uit de cowparade collectie. 
Model Vaca Circense (medium).
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