
 

 

Hoe werkt het? 
Klant is Koning (KiK) is uw persoonlijke (spaar)kaart van de 
VOMAR. Misschien heeft u die al of wilt u die omdat u Winnubst 
wilt steunen. Dan koppelt u die aan de Club is Koning (CiK) 
Clubcode van Winnubst (WIHE2021). 
 
Met de kaart kunt u twee dingen doen: 
- KiK = zelf punten sparen. Dat zijn de bekende “wilt u nog 

kooppunten?” vraag bij de kassa. Dag mag, maar dat hoeft niet. 
Bij elke 10 cent die u besteedt kunt u voor 1 cent een punt 
kopen. Die punten kunt u weer inwisselen voor geld en de 
VOMAR geeft u een premie van 6% ! Probeer dat maar eens bij 
de bank. Het zijn en blijven uw punten zoals gebruikelijk. 
 

- CiK = van al uw bestedingen wordt 0.5% door de VOMAR 
overgemaakt aan Winnubst. Dat kost u helemaal niets ! 

 
In 3 simpele stappen bent u klaar om te sparen met 6% 
premie voor uzelf en bonus voor Winnubst: 
 
1. Haal de Klant-is-Koning kaart in de Vomar op en neem deze mee naar huis. 
2. Registreer uw Klant-is-Koning kaart. U kunt alleen sparen als uw kaart is 

geregistreerd.  
3. Bevestig uw registratie door op de link te klikken in de e-mail die u ontvangt en 

start direct met sparen. 
4. Heeft u al een KiK kaart, dan moet u zich mogelijk nog registreren, maar als dat 

ook al is gedaan dan hoeft u alleen nog aan te geven dat u voor Winnubst 
spaart. Dat koppelen gebeurt online. 
 
NIEUW! Heeft u een hekel aan een plastic kaart in uw portemonnee … u kunt nu 
ook met een digitale Klant-is-Koning kaart sparen via de nieuwe Vomar-app. 
Download de app op uw telefoon in de Apple App store of de Google Play store 
voor uw Android telefoon. In de app volgt u simpelweg de stappen om uw 
digitale Klant-is-Koning kaart aan te maken of om uw bestaande (rode) Klant-is-
Koning kaart aan de app te koppelen.  

 
De Winnubst Club is Koning clubcode is 

WIHE2021  
(I = hoofdletter i) 

Clubcode = 
WIHE2021 

https://login.vomar.nl/oauth2/register?tenantId=bb96f51b-c303-d62e-5792-8f5000294579&client_id=85efc10e-742e-47d5-bdd7-1a20d0f70df2&nonce=&redirect_uri=https%3A%2F%2Fkikkaart.vomar.nl&response_mode=&response_type=code&scope=offline_access&state=&timezone=&metaData.device.name=&metaData.device.type=UNKNOWN&code_challenge=&code_challenge_method=&user_code=

