
• De Actie loopt van 3 november 2014 tot en met 31 december 2014. 
• Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van alle Princess producten met een 

minimale totale waarde van € 29,90.
• De Deelnemers ontvangen na correcte inzending van de deelname een bevestigingsmail, 

met daarin een unieke code, welke eenmalig verzilverd kan worden op www.wijnvoordeel.nl
• De Deelnemers ontvangen een directe korting van € 20,- bij wijnvoordeel.nl.
• De Deelnemers dienen minimaal een doos een minimaal 6 flessen  aan te schaffen om 

een directe korting van € 20,- te ontvangen. 
• Indien de Deelnemer een order plaatst onder de € 50,- worden eenmalig bezorgkosten 

van € 5,95 in rekening gebracht. Bij een order boven € 50,- en betaling middels iDEAL 
worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Vanaf € 120, ongeacht de betalingswijze,  

worden sowieso geen bezorgkosten in rekening gebracht.
• De unieke code is eenmalig te verzilveren.
• De unieke code is tot en met 30 juni 2015 te verzilveren.
• De unieke code is enkel online te verzilveren op www.wijnvoordeel.nl
• De kortingscode is geldig op het gehele wijnassortiment van Wijnvoordeel, inclusief  

aanbiedingen en restanten.
• De kortingscode is niet in te wisselen i.c.m. andere kortingscodes en niet van toepassingen 

op reeds geplaatste bestellingen.
• Door deelname aan de Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de 

actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hebben hiermee ingestemd. 

HOE ONTVANGT U EEN DIRECTE KORTING VAN € 20,- BIJ WIJNVOORDEEL.NL?

Naam : ...................................................................................................................Voornaam:............................................

Geboortedatum:...................................................................................................................................................................

Adres : ...............................................................................................................................................................................

Postcode : ..........................Plaats : .....................................................................................................................................

E-mail adres : ......................................................................................................................................................................

Telefoon overdag : ................................................................................................................................................................

Plak hier de streepjescode

PROOSTEN MET PRINCESS!

ONTVANG NU EEN DIRECTE KORTING 
VAN € 20,- BIJ WIJNVOORDEEL.NL

BIJ AANKOOP VAN MINIMAAL € 29,90 AAN PRINCESS PRODUCTEN

  Like ons op Facebook: www.facebook.com/princess.nl of bezoek onze website: www.princess.nl

Verkorte actievoorwaarden:
Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.princess.nl


