
BaByliss For Men Beard Designer – Niet tevreden, geld terug! 
BaByliss For Men is overtuigd van de kwaliteit van de Beard Designer. Daarom deze ‘Niet tevreden, geld terug’ actie. Indien je binnen 100 dagen gebruik van de Beard 
Designer, niet volledig overtuigd bent, kun je gebruik maken van deze actie. 
 
Actieperiode: 1 september 2017 tot 1 februari 2018 
 

Actieproducten: SH500E, SH510E 

 

Deze actie is uitsluitend geldig bij: BCC, Bol.com, Coolblue, FonQ, Kijkshop, MediaMarkt vestigingen in Nederland en Wehkamp. 

 

Hoe werkt de actie? 

Ga naar de BaByliss website (www.babyliss.nl/promoties) en vul je gegevens in voor registratie van deelname aan deze actie. 

Na bevestiging van je correcte registratie kun je het product retourneren naar:  
BaByliss Nederland B.V. 
T.a.v. Marketing 
Antwoordnummer 6012 
3730 VB De Bilt 
 
Actievoorwaarden 
• Deze actie is alleen geldig voor de hierboven vermelde producten. 
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen in de periode 1 september 2017 tot 1 februari 2018. 
• Als uiterste inzenddatum zal de datum van het poststempel gehanteerd worden (de uiterste inzenddatum is 12 mei 2018). 
• Apparaten ontvangen na de 100 dagen gebruik worden niet meer in behandeling genomen. 
• Je dient het apparaat minimaal 3 weken op de juiste wijze te hebben gebruikt, voordat je aanspraak kunt maken op deze actie. 
• Deelname kan alleen via de BaByliss website (www.babyliss.nl/promoties). 
• Het onbeschadigde apparaat dient in de originele en onbeschadigde verpakking, inclusief alle accessoires, in goede staat te worden ontvangen door BaByliss. 
• Je mag maximaal 1 product per persoon/per adres terug sturen. 
• Na ontvangst van het apparaat door BaByliss en bij akkoord van deelname, ontvang je binnen 6 weken het aankoopbedrag retour op je bankrekening. 
• Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een Nederlandse of Belgische bank- of girorekening. 
• Onvolledige inzendingen en/of beschadigde producten worden niet in behandeling genomen. 
• Wij adviseren je een kopie van het aankoopbewijs te bewaren. 
• Inzendingen dienen te worden voorzien van een schriftelijke reden van retour. 
• BaByliss For Men behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen. 
• BaByliss For Men is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt.  
• Alleen volledige registraties, die aan de actievoorwaarden voldoen worden in behandeling genomen. 


