
ontmasker de GBa Bandiet!

Bij Grand Bazar antwerp is de klant koning. Helaas is dat ook 
criminelen niet ontgaan. Gisteren ging een winkeldief er met 

de kroon van één van onze klanten vandoor. ons security team 
maakte samen met de politie een lijstje met mogelijke daders 

op. Grand Bazar antwerp roept jouw hulp in om verdachten te 
elimineren en de juiste persoon te arresteren. 

Help jij de kroon van een bestolen klant terug te vinden? 
doorzoek de wandelgangen, krijg tips van Willy de 

Winkeldetective en identificeer de dader!

ontmasker jij de GBa Bandiet?

Wat moet je doen?

1.  download de ‘GBa Bandiet’ app op je toestel. 
    

2.  Zoek naar de stickers van Willy de Winkeldetective.  
     je vindt er 6 verspreid over de 4 verdiepingen.

3.  open de app en scan de stickers.

4.  Willy de Winkeldetective verschijnt en 
     geeft je tips die je helpen om verdachten te elimineren!

HeB je de VerdaCHte GeVonden?

kruis de dader aan op dit deelnameformulier. 
Vergeet ook de schiftingsvraag en je contactgegevens 
niet. Zo kunnen we je verwittigen als jij de 
grote winnaar bent. stop het deelnameformulier in de 
urne aan de lift  op niveau 0. 
Veel succes!

apple is geen sponsor van dit spel en is op geen enkele
manier verantwoordelijk of aansprakelijk.

scan deze Qr code en ontdek 

de volledige speluitleg!

Win
€500 cadeaucheques 

van Grand Bazar 
antwerp en tal van an-

dere leuke prijzen!



ontmasker de GBa Bandiet!

ontmasker jij de GBa Bandiet?

dit zijn de 12 verdachten:
 

HooFdVraaG:
ik heb de GBa Bandiet gevonden. dat is:

sCHiFtinGsVraaG:
op 1/10/2013 worden de ingevulde formulieren in de urne geteld. ik schat het 
aantal deelnameformulieren op:                                                       stuks. 

mijn GeGeVens:
naam:
straat:
nummer:                             Bus:                      Postcode:
Gemeente:
e-mail:
tel:

o      ja, hou mij op de hoogte van andere Grand Bazar antwerp acties!

                            

sonja Richard li caroline Michel tim

pieterbasiel ellen lana colette coco


