
Nu €50,- retour met de BaByliss Homelight IPL Cashback actie! 
Bij aankoop van een BaByliss Homelight IPL product bij Bol.com (LET OP: dus niet bij aanschaf bij externe verkopers die via Bol.com artikelen te koop 
aanbieden!) ontvang je van 9 mei t/m 10 juni 2016 een bedrag van €50,- retour op je aankoopbedrag! Lees meer over deze promotie op 
www.babyliss.nl/promoties. 
 
Actieperiode: 
9 mei t/m 10 juni 2016 
 
Actieproducten: 

Homelight Essential G933E, Homelight Compact G935E, Homelight G945E, Homelight Connected G946E 

Hoe werkt de actie? 
Ga naar de BaByliss website (www.babyliss.nl/promoties) en vul je gegevens in voor registratie van deelname aan de BaByliss Homelight IPL Cashback actie. 
 
Deze actie is uitsluitend geldig bij: 
Bol.com 
 
Actievoorwaarden: 
• Deze actie geldt alleen voor de genoemde typenummers. 
• Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in de periode 9 mei t/m 12 juni 2016. 
• Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij Bol.com. 
• 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 bij Bol.com.  
• Deelnemen kan alleen via de BaByliss website. 
• Volledige online registratie dient uiterlijk voor 20 juni 2016 gedaan te worden voor deelname aan deze promotie. 
• 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. 
• We zijn benieuwd naar je mening over het product. Schrijf een review op Bol.com en help andere consumenten een juiste keuze te maken. 
• BaByliss behoudt zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.  
• Deze aanbieding 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 registraties die aan de actievoorwaarden voldoen worden in behandeling genomen. 


