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Tot €25,- retour met BaByliss Beauty Bonus! 
 
Bij aanschaf van een BaByliss actieproduct ontvang je van 16 april tot en met 1 juli 2018  
tot € 25,- retour op je aankoopbedrag! Zo wordt het stylen van je haar nóg leuker! 
 

Actieperiode: 

16 april t/m 1 juli 2018 

 

BaByliss producten die deel uit maken van de actie: 

€ 10,00 | 2735E, 6611E, 6615E, 6616E, 6732E, 6735E, AS200E, AS250E 

€ 15,00 | 6675E, ST289E, ST396E, ST480E 

€ 25,00 | 6000E, AS500E, C1050E, ST495E, ST500E 

 

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: 

BaByliss.nl, BCC, Bol.com, Coolblue, Expert, FonQ, Media Markt vestigingen in Nederland, Obbink en Wehkamp   

 

Actievoorwaarden: 

• Deze actie is alleen geldig voor de genoemde typenummers.  
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 16 april t/m 1 juli 2018. 
• Volledige online registratie dient uiterlijk 15 juli 2018 gedaan te worden voor deelname aan deze 

actie.  
• Deelname kan alleen via de BaByliss website.  
• Je krijgt binnen 6 weken het geldbedrag retour gestort op je bank- of girorekening.  
• Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een Nederlandse of Belgische bank- of girorekening.  
• Je mag maximaal één registratie per deelnemend product insturen.  
• BaByliss behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.  
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.  
• BaByliss is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie 

welke buiten haar macht ligt.  
• Alleen volledige registraties worden in behandeling genomen. Onder een volledige registratie verstaat 

BaByliss:  
• Een kopie BTW factuur: 

o Duidelijk leesbare btw-bon met vermelding van:  
Winkel, datum aankoop en productnummer. 

• NAW gegevens, IBAN nummer en geboortedatum 

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

• Bol.com biedt naast het eigen assortiment ook artikelen aan van externe verkopers. Dit zijn 
particuliere verkopers van tweedehands artikelen of (online) winkels die hun assortiment ook via 
Bol.com aanbieden. Deze actie is NIET geldig voor aankopen gedaan bij externe verkopers via Bol.com.  

• BaByliss adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden. 
• BaByliss zal jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de cashback 

actie. Tenzij je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. BaByliss zal dan jouw emailadres gebruiken om 
de nieuwsbrief toe te sturen.  

 

 

 


