KIDSSHOP

De leukste kidsshops

Jouw kindje loopt er super hip bij met de
schoentjes van Samsam Kinderschoenen.
Zij hebben een groot assortiment vanaf
maat 18 t/m 41. Like ze op Facebook en
win. samsamkinderschoenen.nl

Uniek en origineel cadeau bij Kid & Ko.
Geef een kartonboekje met eigen foto’s
en tekst of maak een feestje compleet
met een vlaggenlijn. Keuze uit: frisse
en eigentijdse ontwerpen. Vlaggenlijn
v.a. € 9,95, kartonboekjes v.a. € 13,75.
studiokidko.com

In De winkel van Nijntje vind je de
meest uitgebreide collectie van
Nijntje artikelen. Ga naar de (online)
winkel voor de nieuwste producten
en leuke aanbiedingen.
dewinkelvannijntje.nl

Fijne verzorgingsproducten voor
jouw baby en peuter. Van mooie
luier-etui’s en zachte verschoonmatjes tot ﬁjne warmtekussens.
Je vindt het bij KipKep.
kipkep.nl

Hip en duurzaam gaan heel goed samen,
dat bewijst deze leuke webshop
Het Hippe Schaap. Bewust winkelen voor
eerlijke en originele spulletjes voor baby,
peuter en kleuter. hethippeschaap.nl

Duurzaam, veilig, eerlijk én hoge
kwaliteit speelgoed kun je vinden
bij Speelkameraatje. Hier word je
optimaal geholpen, want goede
service staat hier bovenaan. Voor
jouw kindje maar ook grote partijen. speelkameraadje.com

Speelgoed en andere producten
voor je kindje kun je tegen een uiterst
scherpe prijs bij Blizzkidz Online
shoppen. Zij verkopen zowel nieuw
als retouren speelgoed en baby/
kind producten. 10% korting met de
code: VRIENDIN. blizzkidzonline.nl

Verwen je kindje met veelzijdig speelgoed
van Speelgoeddroom: origineel creatief,
nostalgisch van hout of net de nieuwste
trends. Kwalitatief speelgoed voor binnen
of buiten. speelgoeddroom.be

Maak je kinderkamer helemaal jóuw
kinderkamer met mijnbabyboefje.nl. Personaliseer online ingelijste ontwerpen,
canvas en naamstickers met eigen foto’s
en teksten. Met de actiecode MVD2015
ontvang je 10% korting op je bestelling.
mijnbabyboefje.nl

Bij Classickids shop je klassieke
kindermode van o.a. Petit Bateau,
maar ook hippe merken als
Kidz-Art en Quapi. Met de actiecode
vriendin2015 ontvang je 10% korting.
classickids.nl

Eigentijdse knutselpakketten vind
je online bij SienEnCo. Van raket
bouwen tot knuffels breien, maak een
keuze uit het ruime assortiment. Snel
geleverd en kosteloos retourneren.
sienenco.nl

Kinderen gaan spannende misdaden
oplossen bij Spyctive Kinderfeestjes.
Tijdens het feestje staan de kinderen
via telefoon live in contact met een
geheim agent. Er zijn binnen- en
buitenfeestjes. spyctive.nl

Slimmer luiers kopen?
Op Watkostenluiers.nl zie je
alleaanbiedingen in één
overzicht. Meld je nu aan voor
de gratis nieuwsbrief.
watkostenluiers.nl

Van Uffelen mode heeft een breed
assortiment. Kom nu gezellig langs met
je vriendin of shop online en ontvang
bij besteding vanaf € 50,-, € 5,- korting.
Voor meer informatie kijk op:
vanuffelenmode.nl/vriendin

Met de textiel- en naamstickers van
Goedgemerkt raken je spulletjes nooit
meer kwijt. Zet overal je naam op:
favoriete knuffels, broodtrommels, jassen
of speelgoed. Wasmachine, vaatwasser en
droger veilig. V.a. € 6,95. goedgemerk.nl

