
BaByliss IPL Homelight – Niet tevreden, geld terug! 
Omdat BaByliss overtuigd is van de kwaliteit van IPL technologie heeft u recht op onze IPL Homelight actie - 
‘Niet tevreden, geld terug’. Indien u na minimaal 4 sessies, niet volledig overtuigd bent geraakt van BaByliss 
IPL, kunt u gebruik maken van deze coupon. 
 
BaByliss IPL producten die deel uit maken van de actie: 

G930E, G932E, G934E, G940E 

 Actieperiode: 

15 oktober 2014 t/m 15 januari 2015 

 

Hoe werkt de actie? 

Stuur het onbeschadigde apparaat in zijn originele, onbeschadigde verpakking inclusief alle accessoires, samen met deze volledig 

ingevulde bon, het originele aankoopbewijs met datum, het garantiebewijs en reden van retour aangetekend op naar: 

BaByliss Nederland BV 
O.v.v. IPL Homelight 
Postbus 11016, 3004 EA  

Actievoorwaarden 
• Deze actie is alleen geldig voor de hierboven vermelde producten. 
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen in de periode 15 oktober t/m 15 januari 2015. 
• Het onbeschadigde apparaat moet in de originele en onbeschadigde verpakking inclusief alle accessoires bij BaByliss goed worden 
ontvangen. 
• U dient minimaal 4 sessies het IPL apparaat volgens de juiste wijze te hebben gebruikt, voordat u aanspraak kunt maken op deze actie. 
• Alleen zendingen die aangetekend aan BaByliss zijn verstuurd worden in behandeling genomen. 
• Als uiterste inzenddatum zal de datum van het post stempel gehanteerd worden (de uiterste inzenddatum is: 1 april 2015). 
• Apparaten ontvangen na 1 april 2015 worden niet meer in behandeling genomen. 
• Alleen inzendingen met een Nederlandse bank/giro rekeningnummer worden in behandeling genomen. 
• U mag maximaal 1 product per persoon/per adres terugsturen. 
• Na ontvangst van het apparaat bij BaByliss en akkoord van deelname, ontvangt u binnen 6 weken het aankoopbedrag retour gestort op uw rekening. 
• BaByliss Nederland BV behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen. 
• Onvolledige inzendingen en/of beschadigde producten worden niet in behandeling genomen. 
• Wij adviseren u een kopie van het aankoopbewijs te bewaren. 
• Inzendingen dienen te worden voorzien van een schriftelijke reden van retour. 


