
volg  

bekijk meer gezichtsverzorging

17 T/M 23 JANUARI 2022

artikelnr. 17870050

artikelnr. 17880028 artikelnr. 17880029 artikelnr. 17870051

2+1
gratis

alle gezichtsverzorging
bijv. cleansing mousse 

voor de normale en 
gecombineerde huid, 150 ml 

3.-

bestel nu 

Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis.

artikelnr. 17870040



bekijk meer thermokleding

artikelnr. 19659826

artikelnr.  
19118811

1+1
gratis

klaar voor  
de kou

Ons thermo-ondergoed is  
gemaakt van een combinatie  

van garens, die er samen voor  
zorgen dat je lekker warm blijft.  
HEMA thermo-ondergoed is er 

voor klein en groot, om met   
het hele gezin de kou  

te trotseren.

alle thermo-ondergoed
voor kinderen, dames of heren,

98-104 t/m 158-164 en S t/m XL, ook in wit, 
bijv. damesthermo-t-shirt

met lange mouw, S t/m XL 14.-

bestel nu 

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.

Alle combinaties zijn mogelijk.  
Het goedkoopste artikel is gratis.

artikelnr.  
19309211

artikelnr.  
19669826



bekijk meer loungewear

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.

kindersweatbroek
in diverse kleuren, 
86-92 t/m 158-164
vanaf

10.-

kinderhoodie
in diverse kleuren,  
86-92 t/m 158-164
vanaf

13.-

artikelnr. 30771312

artikelnr. 36249715

artikelnr. 30747353

25.-

15.-
25.-

15.- dames- 
loungebroek

S t/m XL

bestel nu 

dames-
loungetrui 

met  
capuchon

S t/m XL

bestel nu 

herenhoodie
in diverse kleuren, M t/m XXL

25.-

artikelnr.  
34287591

artikelnr.  
36259715



bekijk meer kinderkleding

kinderhoodie
in diverse kleuren, 

86-92 t/m 158-164
vanaf

13.-
bestel nu 

artikelnr. 30853364

artikelnr. 30831250

kinder-  
sweatbroek  

in diverse kleuren, 
86-92 t/m 158-164

vanaf

10.-
bestel nu 

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.



bekijk meer kinderkleding

flared kinderlegging 
in diverse kleuren,  

86-92 t/m 158-164 
vanaf

12.-
bestel nu 

kinderrib- t-shirt  
in diverse kleuren,  
86-92 t/m 158-164
vanaf

10.-
bestel nu 

artikelnr.  
30862440

artikelnr.  
30872450

artikelnr. 30890671

artikelnr.  
30806650

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.



bekijk meer newborn kleding

2e
halve 
prijs

newbornromper, -t-shirt,
-sweater, -broek of -legging  

in diverse kleuren en printjes,  
50 t/m 80, bijv. riblegging groen 8.-

bestel nu 

artikelnr. 33433211

artikelnr. 33432611

artikelnr.  
33432911

artikelnr.  
33432511

Alle combinaties zijn mogelijk.  
Het goedkoopste artikel is voor de halve prijs.  

Alleen geldig op geselecteerde artikelen.

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.



3 voor

15.-babysweatbroek of -sweater  
in diverse kleuren en printjes,  

50 t/m 98, babysweatshirt luipaard 6.50

bestel nu 

Alle combinaties zijn mogelijk.  
Alleen geldig op geselecteerde artikelen.

artikelnr. 33137741

artikelnr.  
33198341

artikelnr.  
33101141

bekijk meer babykleding

HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  
BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.



bekijk meer elektrische dekens

artikelnr.  
7312037

artikelnr.  
7312036

artikelnr. 7312032
30%
kortingalle plaids 

bijv. terra plaid rib 125 x 150 cm 20.-

bestel nu 

elektrische  
snuggle mat
een elektrisch  
warmte kussen voor 
in bed, op je stoel 
of bank, 6 warmte -
standen, 42 x 32 cm

20.-
bestel nu 

elektrische 
onderdeken

met digitale display  
en 3 warmtestanden, 

150 x 80 cm

25.-
bestel nu 

elektrische 
snuggle deken 
9 warmtestanden, 
ook met een timer 
in te stellen,  
160 x 130 cm

45.-
bestel nu 

artikelnr.  
80030038

artikelnr.  
80030039

artikelnr.  
80030036



bekijk meer beddengoed

artikelnr.  
5140012

artikelnr.  
5500033

artikelnr.  
5500093

artikelnr.  
5730111

25%
korting

2e
halve 
prijs

alle bedtextiel  
bijv. grijs hoeslaken 90 x 200 cm,  

gemaakt van zacht katoen 10.-

bestel nu 

nog hééééél even
Er is natuurlijk niets lekkerder dan nog héél  
even in bed blijven liggen. Helemaal als je 

beddengoed ervoor gemaakt is. Bijvoorbeeld  
van gerecyclede vezels, zacht dons  

of goed katoen.

alle dekbedden en 
hoofdkussens   

bijv. donzen vierseizoenen- 
dekbed 140 x 200 cm 130.-

bestel nu 

vierseizoenen-
dekbed van dons

verkrijgbaar in 4 maten, 
RDS-gecertificeerd: 

70% eendendons 
en 30% veren

Alle combinaties zijn mogelijk.  
Het goedkoopste artikel is voor de halve prijs.HEMA werkt samen met Better Cotton (BC) om de katoenproductie wereldwijd te verbeteren.  

BC leidt boeren op om voor het milieu te zorgen en de principes van waardig werk te implementeren. 
Door katoenproducten te kiezen van HEMA, steunt u onze investering in de missie van Better Cotton.  
Dit product is ingekocht via een mass balance systeem en bevat daardoor mogelijk geen Better Cotton.



bekijk meer panty’s

1+1
gratis

Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis.  
M.u.v. temptech panty 60 denier velvet touch.

temptech panty  
40, 60, 100 of 200 denier

houdt warm als het koud is en koel als het 
warm is, diverse kleuren, 36-38 t/m 48-52, 

bijv. 40 denier panty 4.-

bestel nu 

artikelnr.  
4061991

artikelnr.  
4050261

artikelnr.  
4062021



trakteer jezelf of een ander
nog meer inwisselplezier
Goed nieuws; de geldigheid van je gespaarde ‘meer HEMA’ punten uit 
2021 wordt verlengd. Je hebt nog 4 weken extra, vanaf het moment dat 
onze winkels opengaan. We houden je op de hoogte over de definitieve 
vervaldatum. Je kan natuurlijk in de tussentijd je punten gewoon inleveren 
voor korting en gratis producten. Geef je ze liever aan een ander?  
Dan kun je jouw gespaarde punten doneren aan KWF of het Rode Kruis. 
Klik snel hier hoe het werkt.

m
e

e
r

bij besteding van 25.-

korting
5.-

150
punten

bij besteding van 70.-

korting
15.-

300
punten

50
punten

maak een ander blij 
met je spaarpunten

vanaf

Kijk voor meer informatie over de geldigheid van je punten en de actievoorwaarden op hema.nl/meerhema

Je meer HEMA punten  
uit 2021 zijn langer geldig! 



bekijk meer glazen mokken

30.-

20.-

waterkoker  
Ketelbinkie

in diverse kleuren, 
inhoud 1,2 liter

bestel nu 

artikelnr. 80010068

artikelnr.  
80610079

artikelnr.  
80660023

artikelnr.  
80660020

glazen koffiekan 
Koffiebinkie met filter 
om je eigen filterkoffie te zetten, 
inhoud 600 ml

15.-
bestel nu 

glazen mokken Chicago 
in vier formaten, 
bijv. espressomok, 80 ml

2.-
bestel nu 



bekijk meer koffie

artikelnr. 17180003

artikelnr.  
17190006

artikelnr. 17190009artikelnr. 17160001

artikelnr.  
6350031

2e
halve 
prijs

alle koffie en thee   
bijv. koffiecups lungo 

ultimo, 24 stuks 3.-

bestel nu 

Alle combinaties zijn mogelijk. Het goedkoopste artikel is voor de halve prijs.

kers op de taart
Als je veel thee of koffie drinkt, is het veel leuker  

om er steeds weer een momentje van te maken.  
Met een nieuwe smaak thee, andere koffie  

met een steviger aroma  
of met een heerlijk  
puntje MonChou®.

luxe MonChou®-vlaai 
een lekkere zachte sloffenbodem  

met frisse MonChou® -bavaroise en 
bedekt met kersen, voor 6 personen

8.-
Alleen verkrijgbaar in onze winkels met een gebakafdeling.



bekijk meer wijn

15%
kortingalle biologische wijnen

bijv. Neleman Garnacha 
biologisch, 75 cl 7.50

bestel nu 

M.u.v. biologische huiswijn.

proost
Bij het maken van deze 
biologische wijn, worden geen 
chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. De biologische wijn 
wordt dus niet alleen met liefde, 
maar ook met respect voor de 
natuur gemaakt. Proost!

artikelnr.  
17361940

artikelnr.  
17370070

artikelnr.  
17360060



bekijk meer xxxxxxxxxxxxxx

app & bestel bij jouw
favoriete HEMA

Geef via WhatsApp je verlanglijstje door en haal je bestelling 
vandaag of morgen al op bij een HEMA-winkel om de hoek!

Zo werkt het:

•  Klik hier, zoek jouw winkel en klik op het telefoonnummer van de winkel. 
• Start de chat met de winkel en app je bestelling.
• De winkel zet jouw bestelling klaar, vaak is dit nog dezelfde dag.
• Bespreek met de winkel wanneer jij het product op wil halen.
• Betaal gemakkelijk en snel in de winkel, bij voorkeur met PIN.

appen &
bestellen



bekijk de kleine lettertjes 

autoverzekering
bereken je premie op 
hema.nl/autoverzekering

goed en gemakkelijk je auto  
verzekeren bij HEMA

Er is er één jarig hoera, hoera!  
Feliciteer de jarige met een  
HEMA cadeaukaart of verstuur  
direct digitaal jouw felicitaties!  
Zo geef je de jarige de  
gelegenheid om zelf iets  
uit te kiezen uit het ruime  
assortiment van HEMA.  
 
• onbeperkt geldig
•  bepaal zelf de waarde  

vanaf 5.-
•  verkrijgbaar als fysieke en  

digitale cadeaukaart 

Bestel snel op  
cadeaukaart.hema.nl

altijd een 
passend cadeau

bekijk het actuele aanbod op hema.nl 



bekijk meer xxxxxxxxxxxxxx

op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op    

bekijk het actuele aanbod op hema.nl 

op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op    

magazijnopruiming
wees er snel bij want op = ook echt op!

3.-
met rode 
actiesticker 
vanaf

10.-
met rode 
actiesticker 
vanaf

divers  
kinderondergoed en 

rompers
50-164

bestel nu 

damesvesten
S t/m XL

bestel nu 



bekijk meer xxxxxxxxxxxxxx

op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op    

bekijk het actuele aanbod op hema.nl 

op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op     op=op    

magazijnopruiming 1.-
heel veel 
artikelen
met rode actiesticker

bekijk hier 
het actuele 

aanbod


