
Actievoorwaarden ebook + gratis luisterboek 

Van 7 t/m 31 mei 2019 krijg je, bij aankoop van een van de geselecteerde ebooks, de 

luisterboek-versie er gratis bij! De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze 

actie.   

Actievoorwaarden 

• Bij aankoop van een van de geselecteerde ebooks, krijg je gratis het luisterboek erbij.  

• Het luisterboek wordt automatisch toegevoegd aan de winkelwagen.  

• Het luisterboek is gratis, omdat het aankoopbedrag van het luisterboek in de winkelwagen in 

mindering gebracht wordt. 

• De actie is alleen geldig op de 63 geselecteerde ebooks via bol.com. De geselecteerde 

ebooks zijn te vinden op de pagina http://www.bol.com/nl/ra/algemeen/ebook-gratis-

luisterboek/52957/index.html. 

• Je ontvangt het luisterboek direct na aankoop van het ebook. Het luisterboek wordt na het 

afronden van de bestelling automatisch op de digitale boekenplank geplaatst.  

• Het luisterboek is niet inwisselbaar voor geld. 

• Het gratis luisterboek is dezelfde titel als het gekochte ebook. Het verkregen luisterboek is 

niet inwisselbaar voor een andere luisterboek-titel. 

• Deze actie is geldig van 7 mei 2019 t/m 31 mei 2019.  

 

Gebruik van het luisterboek  

• Om luisterboeken af te spelen heb je de bol.com Kobo app nodig. Deze is beschikbaar 

voor Android-toestellen met Android 4.4 of hoger en Apple-toestellen met iOS 9.0 of 

hoger. Helaas is de bol.com Kobo app niet verkrijgbaar voor Windows-tablets of -

smartphones. 

• Als je na de aankoop van het ebook de bol.com Kobo app hebt geïnstalleerd op je 

apparaat en je bent ingelogd (met hetzelfde bol.com-account), staat het luisterboek klaar 

om gedownload te worden. Let op; om het luisterboek te downloaden moet je wel 

verbonden zijn met internet. Nadat je het luisterboek hebt gedownload, kun je direct 

beginnen met luisteren. 

• Als je het luisterboek hebt gedownload in de bol.com Kobo app, heb je geen 

internetverbinding meer nodig en kun je het boek offline beluisteren. 

 

Heb je nog vragen? 

Bekijk de veelgestelde vragen op de bol.com-website of neem contact op met onze klantenservice. 
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