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Gratis kookboek van Alain Caron ‘Mijn Franse Keuken’ bij aankoop van 
een Cuisinart product én maak kans op een avondje uit in het 
restaurant van Alain Caron en zijn zonen; Café Caron  
 
Bij aanschaf van een Cuisinart actieproduct ontvang je het kookboek ‘Mijn Franse 
Keuken’ van chefkok Alain Caron t.w.v. €29,99 cadeau!  
 
Tevens maak je kans op 1 van de 3 diners bij Café Caron voor 2 personen t.w.v. € 
180.  
 

Actieperiode: 

1 november 2017 t/m 31 januari 2018 

 

Cuisinart producten die deel uit maken van de actie: 

BFP603E, CPK18E, CPT420E, CPT440E, CRC400E, CRC800E, DCC2650E, GR17E, 

ICE30BCE, ICE40BCE, MSC600E, PL50E, STM1000E 

 

Hoe werkt de actie? 

Ga naar de BaByliss website www.babyliss.nl/promoties en vul je gegevens in om deel te nemen aan de actie.  

Deze actie is uitsluitend geldig bij: 

Bol.com, Coolblue en Wehkamp  

 

Actievoorwaarden: 

• Deze actie is alleen geldig voor de genoemde typenummers.  
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 1 november 2017 t/m 31 januari 2018.   
• Volledige registratie via www.babyliss.nl/promoties dient uiterlijk 15 februari 2018 gedaan te worden 

voor deelname aan deze promotie.  
• Alleen volledige registraties worden in behandeling genomen.  

Onder een volledige registratie verstaat Cuisinart:  
• Een kopie factuur of bestelbevestiging 

• Duidelijk leesbare bon met vermelding van: winkel, datum aankoop + productnummer 

• Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande punten, dan wordt de registratie afgekeurd. Cuisinart is 
niet verplicht je hierover te informeren.  

• De drie winnaars van het diner bij Alain Caron worden op de hoogte gesteld per e-mail op 1 maart 
2018. 

• Per deelnemende retailer (Bol.com, Coolblue en Wehkamp) wordt 1 winnaar gekozen.  
• Het diner is voor 2 personen t.w.v. € 180,00.  
• Het diner dient uiterlijk 30 april plaats te vinden en is op basis van beschikbaarheid in het restaurant.  
• Reserveren is aan te raden i.v.m. de grote belangstelling voor het restaurant.  
• Het kookboek en/of het diner zijn niet in te ruilen voor een ander(e) product(en) van Cuisinart of een 

geldbedrag. 
• Je krijgt binnen 6 weken het kookboek thuis gestuurd.  
• Cuisinart behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.  
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.  
• Cuisinart is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie 

welke buiten haar macht ligt.  
• Cuisinart adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden. 

 


