
Voor LEGO Liefhebbers

http://speelgoednl.nl


SpeelGoedNL verkoopt naast alle gangba-
re LEGO thema’s veel exclusieve sets en 
 collector’s items. Je zult bij SpeelGoedNL LEGO 
aantreffendiejeinanderewinkelsnietvindt.

Bovendien vind je bij ons een schat aan 
informatie over de wondere wereld van
LEGO. LEGO is nooit goedkoop, maar bij ons 
wel goedkoper dan bij de meeste andere
speelgoedwinkels. Kopen bij SpeelGoedNL is
eenvoudig,veiligenvertrouwd.

Maar bovenal plezierig!

Team SpeelGoedNL

Voor LEGO Liefhebbers

http://www.speelgoednl.nl/lego-60063-city-city-advent-kalender-2014
http://www.speelgoednl.nl/lego-41040-friends-friends-advent-kalender-2014
http://www.speelgoednl.nl/lego-75056-star-wars-star-wars-advent-kalender-2014


Klikopde
afbeelding en 

bekijk de 
DUPLO® sets op 
onzewebsite.

speelgoednl.nl/duplo

http://www.speelgoednl.nl/duplo-10554-basic-peuter-bouwen-en-rijden
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10567-basic-kleuter-bouw-en-bootblokken
http://www.speelgoednl.nl/duplo
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10561-basic-peuter-beginbouwset
http://speelgoednl.nl
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-10570-basic-lego-duplo-alles-in-een-cadeauset
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10572-basic-lego-duplo-alles-in-een-doos
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10558-basic-getallentrein
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10566-basic-creatieve-picknick
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10552-basic-creatieve-auto-s
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10573-basic-creatieve-dieren
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10574-basic-creatief-ijs
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-5679-politie-politiemotor
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10527-ziekenhuis-ambulance
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6169-brandweer-brandweercommandant
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10524-boerderij-landbouwtractor
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10521-boerderij-kalfje
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10522-boerderij-boerderijdieren
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10527-ziekenhuis-ambulance
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6168-brandweer-brandweerkazerne
http://www.speelgoednl.nl/duplo-5682-brandweer-brandweerwagen
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10525-boerderij-grote-boerderij
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-10528-ville-schoolbus
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6156-dierentuin-op-safari
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10519-transport-vuilniswagen
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10550-circus-circustransport
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10576-dierentuin-dierenverzorger
http://www.speelgoednl.nl/duplo-4962-dierentuin-baby-dierentuin
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10504-circus-groot-circus
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10529-stad-truck
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10520-transport-wegenbouwmachine
http://www.speelgoednl.nl/duplo-2304-basic-lego-duplo-grote-bouwplaat
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6176-basic-lego-duplo-basisstenen-deluxe
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-10507-treinen-mijn-eerste-treinset
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10505-stad-speelhuis
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10546-stad-supermarkt
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10500-boerderij-paardenstal
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6785-basic-creatieve-taartjes
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10571-basic-lego-duplo-alles-in-een-roze-doos
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10508-treinen-luxe-treinset
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-10511-disney-planes-skippers-vliegschool
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10514-jake-and-the-never-land-pirates-jake-s-piratenschip-bucky
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10539-jake-and-the-never-land-pirates-strandrace
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10512-jake-and-the-never-land-pirates-jake-s-schattenjacht
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10513-jake-and-the-never-land-pirates-nooitgedachtland-schuilplaats
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10526-jake-and-the-never-land-pirates-peter-pan-op-bezoek
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10509-disney-planes-dusty-en-chug
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10538-planes-1
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10510-disney-planes-ripslinger-s-air-race
http://www.speelgoednl.nl/duplo


http://www.speelgoednl.nl/duplo-10569-ville-schatkist-aanval
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10568-ville-riddertoernooi
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10543-superman-reddingsactie
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10544-the-joker-uitdaging
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10545-batgrot-avontuur
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10577-ville-groot-koningskasteel
http://www.speelgoednl.nl/juniors
http://www.speelgoednl.nl/duplo


SpeelGoedNL.nl

http://www.speelgoednl.nl/duplo-6154-sprookjeswereld-assepoesters-kasteel
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10515-sprookjeswereld-ariel-s-onderzeese-kasteel
http://www.speelgoednl.nl/duplo-6153-sprookjeswereld-assepoesters-koets
http://www.speelgoednl.nl/duplo-10542-sprookjeswereld-het-sprookje-van-doornroosje
http://www.speelgoednl.nl/lego-620-bricks-more-lego-blauwe-bouwplaat
http://www.speelgoednl.nl/lego-626-bricks-more-lego-groene-bouwplaat-32-x-32-noppen
http://www.speelgoednl.nl/lego-628-bricks-more-grote-grijze-grondplaat-48-x-48-noppen
http://www.speelgoednl.nl/lego-6177-bricks-more-lego-basisstenen-deluxe
http://speelgoednl.nl
http://www.speelgoednl.nl/duplo


Speelgoednl.nl/juniors

http://www.speelgoednl.nl/lego-10667-juniors-bouwen
http://www.speelgoednl.nl/lego-10673-juniors-racewagen-rally
http://www.speelgoednl.nl/lego-10668-juniors-prinses-speelkasteel
http://www.speelgoednl.nl/lego-10674-juniors-pony-boerderij
http://www.speelgoednl.nl/lego-10660-bricks-more-huizenkoffer
http://www.speelgoednl.nl/lego-10659-bricks-more-voertuigenkoffer
http://www.speelgoednl.nl/lego-10675-juniors-politie-de-grote-ontsnapping
http://www.speelgoednl.nl/lego-10665-juniors-spider-man-spider-car-achtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-10666-juniors-graafmachine
http://www.speelgoednl.nl/lego-10671-juniors-brandalarm
http://www.speelgoednl.nl/lego-10672-juniors-batman-verdedig-de-batgrot
http://www.speelgoednl.nl/lego-10669-juniors-turtles-hoofdkwartier
http://www.speelgoednl.nl/juniors
http://www.speelgoednl.nl/juniors
http://www.speelgoednl.nl/duplo
http://www.speelgoednl.nl/lego-city
http://www.speelgoednl.nl/juniors
https://www.facebook.com/SpeelgoedNL


http://www.speelgoednl.nl/lego-31017-creator-sunset-speeder
http://www.speelgoednl.nl/lego-31002-creator-super-racer
http://www.speelgoednl.nl/lego-31018-creator-highway-cruiser
http://www.speelgoednl.nl/lego-31003-creator-rode-rotors
http://www.speelgoednl.nl/lego-31015-creator-emerald-express
http://www.speelgoednl.nl/lego-31014-creator-power-digger
http://www.speelgoednl.nl/lego-31013-creator-red-thunder
http://www.speelgoednl.nl/lego-31023-creator-gele-racers
http://www.speelgoednl.nl/lego-31024-creator-machtige-motoren
http://www.speelgoednl.nl/lego-31026-creator-motorzaak-cafe
http://www.speelgoednl.nl/lego-creator


http://www.speelgoednl.nl/lego-31020-creator-twinblade-avonturen
http://www.speelgoednl.nl/lego-31004-creator-flitsende-vlieger
http://www.speelgoednl.nl/lego-31019-creator-bosdieren
http://www.speelgoednl.nl/lego-31019-creator-bosdieren
http://www.speelgoednl.nl/lego-31022-creator-turbo-quad
http://www.speelgoednl.nl/lego-31008-creator-thunder-wings
http://www.speelgoednl.nl/lego-31011-creator-vliegavonturen
http://www.speelgoednl.nl/lego-31006-creator-snelle-racewagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-31005-creator-transportwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-31007-creator-power-robot
http://www.speelgoednl.nl/lego-creator


http://www.speelgoednl.nl/lego-31010-creator-boomhuis
http://www.speelgoednl.nl/lego-31012-creator-familiehuis
http://www.speelgoednl.nl/lego-31009-creator-vakantiehuisje
http://www.speelgoednl.nl/lego-7346-creator-huis-aan-zee
http://www.speelgoednl.nl/lego-31025-creator-berghut
http://www.speelgoednl.nl/lego-creator


speelgoednl.nl/princess

http://www.speelgoednl.nl/lego-41050-princess-ariels-wonderbaarlijke-schatten
http://www.speelgoednl.nl/lego-41054-princess-rapunzels-toren-van-creativiteit
http://www.speelgoednl.nl/lego-41052-princess-ariels-magische-kus
http://www.speelgoednl.nl/lego-41053-princess-assepoesters-betoverde-koets
http://www.speelgoednl.nl/lego-41051-princess-merida-s-highland-games
http://www.speelgoednl.nl/lego-41055-princess-assepoesters-romantische-kasteel
http://www.speelgoednl.nl/princess
http://www.speelgoednl.nl/princess


speelgoednl.nl/lego-friends

http://www.speelgoednl.nl/lego-41036-friends-junglebrug-reddingsactie
http://www.speelgoednl.nl/lego-41032-friends-eerste-hulp-junglefiets
http://www.speelgoednl.nl/lego-41038-friends-jungle-reddingsbasis
http://www.speelgoednl.nl/lego-41059-friends-jungleboom-schuilplaats
http://speelgoednl.nl
http://www.speelgoednl.nl/lego-friends


Winkeladres:
SpeelGoedZwolle
Sassenstraat 70
8011PDZwolle
088 - 0909 309

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag: 10.00 - 17.30 uur
Koopavond(donderdag):18.30-21.00uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Dewinkelisgeslotenop;
Nieuwjaarsdag,2ePaasdag,Hemelvaartsdag,Pinksterdag,1een2eKerstdag.

Voor LEGO LiefhebbersVoor LEGO Liefhebbers

http://www.speelgoednl.nl/lego-41044-friends-de-fontein-van-papegaai-animals-serie-5
http://www.speelgoednl.nl/lego-41045-friends-de-bananenboom-van-orang-oetan-animals-serie-5
http://www.speelgoednl.nl/lego-41046-friends-de-rivier-van-bruine-beer-animals-serie-5
http://www.speelgoednl.nl/lego-41047-friends-zeehondenrots-animals-serie-6
http://www.speelgoednl.nl/lego-41048-friends-leeuwenwelpsavanne-animals-serie-6
http://www.speelgoednl.nl/lego-41049-friends-panda-bamboebos-animals-serie-6
http://www.speelgoednl.nl/lego-friends


http://www.speelgoednl.nl/lego-41056-friends-heartlake-satellietwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-41029-friends-stephanie-s-lammetje
http://www.speelgoednl.nl/lego-41027-friends-mia-s-limonadekraam
http://www.speelgoednl.nl/lego-41026-friends-sunshine-oogst
http://www.speelgoednl.nl/lego-41039-friends-sunshine-ranch
http://www.speelgoednl.nl/lego-41035-friends-heartlake-juicebar
http://www.speelgoednl.nl/lego-41028-friends-emma-s-reddingspost
http://www.speelgoednl.nl/lego-41037-friends-stephanie-s-strandhuis
http://www.speelgoednl.nl/lego-friends


http://www.speelgoednl.nl/lego-41058-friends-heartlake-winkelcentrum
http://www.speelgoednl.nl/lego-3186-friends-emma-s-paardentrailer
http://www.speelgoednl.nl/lego-41006-friends-bakkerij
http://www.speelgoednl.nl/lego-41030-friends-olivia-s-ijskar
http://www.speelgoednl.nl/lego-41031-friends-andrea-s-berghut
http://www.speelgoednl.nl/lego-41034-friends-zomercaravan
http://www.speelgoednl.nl/lego-41013-friends-emma-s-sportwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-friends


http://www.speelgoednl.nl/lego-41007-friends-heartlake-dierensalon
http://www.speelgoednl.nl/lego-41005-friends-heartlake-school
http://www.speelgoednl.nl/lego-41004-friends-oefenzaal
http://www.speelgoednl.nl/lego-3315-friends-olivia-s-huis
http://www.speelgoednl.nl/lego-41015-friends-dolfijn-cruiser
http://www.speelgoednl.nl/lego-41000-friends-plezier-op-het-water
http://www.speelgoednl.nl/lego-41008-friends-heartlake-zwembad
http://www.speelgoednl.nl/lego-friends


http://www.speelgoednl.nl/lego-60032-city-arctic-sneeuwscooter
http://www.speelgoednl.nl/lego-60033-city-arctic-ijscrawler
http://www.speelgoednl.nl/lego-60034-city-arctic-helikopterkraan
http://www.speelgoednl.nl/lego-60036-city-arctic-basiskamp
http://www.speelgoednl.nl/lego-60035-city-arctic-voorpost


http://www.speelgoednl.nl/lego-60042-city-snelle-politiejacht
http://www.speelgoednl.nl/lego-60041-city-motorachtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-60046-city-helicopter-bewaking
http://www.speelgoednl.nl/lego-60044-city-mobiele-politiepost
http://www.speelgoednl.nl/lego-60043-city-gevangenen-transportvoertuig
http://www.speelgoednl.nl/lego-60045-city-politiepatrouille
http://www.speelgoednl.nl/lego-60047-city-politiebureau
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


http://www.speelgoednl.nl/lego-60006-city-politie-quad
http://www.speelgoednl.nl/lego-60007-city-snelle-achtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-60008-city-museum-inbraak
http://www.speelgoednl.nl/lego-4437-city-politieachtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-4201-city-kiepwagen-met-laadschop
http://www.speelgoednl.nl/lego-4203-city-graafmachinetransport
http://www.speelgoednl.nl/lego-4204-city-de-mijn
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


http://www.speelgoednl.nl/lego-60004-city-brandweerkazerne
http://www.speelgoednl.nl/lego-60000-city-brandweermotor
http://www.speelgoednl.nl/lego-60002-city-brandweertruck
http://www.speelgoednl.nl/lego-60001-city-brandweercommandant
http://www.speelgoednl.nl/lego-60023-city-lego-city-startset
http://www.speelgoednl.nl/lego-60003-city-brandalarm
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


http://www.speelgoednl.nl/lego-60020-city-vrachtwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-60022-city-vrachtterminal
http://www.speelgoednl.nl/lego-60021-city-hefschroef-vrachtvliegtuig
http://www.speelgoednl.nl/lego-60014-city-kustwacht-patrouille
http://www.speelgoednl.nl/lego-60011-city-surfer-redding
http://www.speelgoednl.nl/lego-60012-city-4x4-duikersboot
http://www.speelgoednl.nl/lego-60019-city-stuntvliegtuig
http://www.speelgoednl.nl/lego-city
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


http://www.speelgoednl.nl/lego-60017-city-takelwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-60025-city-grand-prix-truck
http://www.speelgoednl.nl/lego-60056-city-sleepwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-60059-city-boomstammentransport
http://www.speelgoednl.nl/lego-60060-city-autotransport
http://www.speelgoednl.nl/lego-60058-city-suv-met-waterscooters
http://www.speelgoednl.nl/lego-60057-city-camper
http://www.speelgoednl.nl/lego-60054-city-lantaarn-reparatietruck
http://www.speelgoednl.nl/lego-60061-city-luchthaven-brandweerwagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-60053-city-racewagen
http://www.speelgoednl.nl/lego-60055-city-monstertruck
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


http://www.speelgoednl.nl/lego-60050-city-treinstation
http://www.speelgoednl.nl/lego-60051-city-hogesnelheidstrein
http://www.speelgoednl.nl/lego-60052-city-vrachttrein
http://www.speelgoednl.nl/lego-7499-city-flexibele-rails
http://www.speelgoednl.nl/lego-7895-city-wissels
http://www.speelgoednl.nl/lego-7280-city-rechte-wegenplaten-en-kruising
http://www.speelgoednl.nl/lego-city


speelgoednl.nl/lego-castle

http://www.speelgoednl.nl/lego-70401-castle-gouden-vlucht
http://www.speelgoednl.nl/lego-70403-castle-drakenberg
http://www.speelgoednl.nl/lego-70404-castle-koningskasteel
http://www.speelgoednl.nl/lego-70402-castle-aanval-op-de-uitkijktoren
http://www.speelgoednl.nl/lego-70400-castle-boshinderlaag
http://www.speelgoednl.nl/lego-castle
http://www.speelgoednl.nl/lego-castle


http://www.speelgoednl.nl/lego-71007-minifigures-minifiguren-serie-14-verrassingszakje
http://www.speelgoednl.nl/lego-71007-minifigures-minifiguren-serie-14-verrassingszakje-doos-van-60-stuks
http://www.speelgoednl.nl/lego-minifiguren
http://www.speelgoednl.nl/lego-71005-minifigures-minifiguren-simpsons-edition-verrassingszakje
http://www.speelgoednl.nl/lego-71007-minifigures-minifiguren-serie-14-verrassingszakje-doos-van-60-stuks
http://www.speelgoednl.nl/lego-71005-minifigures-minifiguren-simpsons-doos-van-60-stuks
http://www.speelgoednl.nl/lego-70815-lego-movie-supergeheim-politie-dropship
http://www.speelgoednl.nl/lego-70814-lego-movie-emmet-s-construct-o-mech
http://www.speelgoednl.nl/lego-70816-lego-movie-benny-s-ruimteschip
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie


http://www.speelgoednl.nl/lego-70801-lego-movie-smeltkamer
http://www.speelgoednl.nl/lego-70800-lego-movie-ontsnappings-glider
http://www.speelgoednl.nl/lego-70803-lego-movie-dwaas-paleis
http://www.speelgoednl.nl/lego-70804-lego-movie-ijsmachine
http://www.speelgoednl.nl/lego-70806-lego-movie-kasteelcavalerie
http://www.speelgoednl.nl/lego-70805-lego-movie-afvalkraker
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie


http://www.speelgoednl.nl/lego-70807-lego-movie-metaalbaards-duel
http://www.speelgoednl.nl/lego-70809-lego-movie-lord-business-schuilplaats
http://www.speelgoednl.nl/lego-70802-lego-movie-achtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-70808-lego-movie-supermotor-achtervolging
http://www.speelgoednl.nl/lego-71004-minifigures-minifiguren-lego-movie-edition-doos-van-60-stuks-10794
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie
http://www.speelgoednl.nl/lego-movie


http://www.speelgoednl.nl/lego-70146-legends-of-chima-phoenix-vuurtempel
http://www.speelgoednl.nl/lego-70145-legends-of-chima-maula-s-ijsmammoet-stamper
http://www.speelgoednl.nl/lego-70146-legends-of-chima-phoenix-vuurtempel
http://www.speelgoednl.nl/lego-70145-legends-of-chima-maula-s-ijsmammoet-stamper
http://www.speelgoednl.nl/lego-legends-of-chima


http://www.speelgoednl.nl/lego-70156-legends-of-chima-vuur-vs-ijs
http://www.speelgoednl.nl/lego-70155-legends-of-chima-vlammenkuil
http://www.speelgoednl.nl/lego-70151-legends-of-chima-ijzige-stekels
http://www.speelgoednl.nl/lego-70150-legends-of-chima-vlammende-klauwen
http://www.speelgoednl.nl/lego-70149-legends-of-chima-schroeiende-zwaarden
http://www.speelgoednl.nl/lego-70206-legends-of-chima-chi-laval
http://www.speelgoednl.nl/lego-70210-legends-of-chima-chi-vardy
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In samenwerking met onderwijsspecialist
HeutinkiseenwaarLEGOparadijsgebouwd.
WaarkleineengrotebouwersLEGOkunnen
kopen én beleven.

Extra voordeel voor klanten van SpeelGoed-
NL die afhalen in Ede: onze klanten krijgen 
automatisch een gratis lidmaatschap van de 
Vereniging Kreatief! Kijkmaar eenswat en
uitgebreid en voordelig assortiment creatie-
ve materialen er in Ede ligt.
 
 

Afhaaladres:
HeutinkCreatiefEde
Galvanistraat12-1
6716 AE Ede
0318-646737

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 17.30u 
Eerste zaterdag van de maand van 9.00u tot 
14.00u

HeutinkCreatiefEdeisgeslotenop:
Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag,devrijdagnaHemelvaarts-
dag,2ePinksterdag,1een2eKerstdag.

Voor LEGO Liefhebbers
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Like ons op Facebook

facebook.com/SpeelgoedNL
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