
Koop nu één van de Carmen actieproducten en maak kans op 

Carmen Summer Vibes!

4 DAGEN IBIZA
voor 2 personen, t.w.v. € 1.000,-.



•  Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden 

winactie’) zijn van toepassing op winacties op de website 

Yourtimetoshine.eu van Glen Dimplex Consumer Appliances 

Europe. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de  

deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden 

winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden  

van toepassing verklaard.

•  In de periode van 13.06.2018 tot en met 15.07.2018 vindt de 

winactie Summer Vibes plaats op de website van Yourtimetoshine.eu. 

Eén deelnemer kan een trip naar Ibiza voor 2 personen, incl toegang 

tot een club t.w.v. €1.000,- winnen.

•  Toekenning van de prijs is uitsluitend op basis van de originele 

aankoopbon voorzien van de naam van de winkel waar een van de 

actieproducten (Carmen CR1070, Carmen CR3200, Carmen CR4120, 

Carmen CT4610, Carmen CT4620, Carmen CT6525, Carmen 

CT3000, Carmen CB5032) is gekocht, in combinatie met een 

volledig ingevuld formulier. 

•  Actieproducten moeten zijn aangeschaft in de periode van 

13.06.2018 tot en met 15.07.2018.

•  Om kans te maken op deze prijs moeten zowel het ingevulde 

formulier als de aankoopbon binnen de gestelde termijn 

(13.06.2018 tot en met 15.07.2018) binnen zijn. Glen Dimplex 

is niet verplicht om formulieren na 15.07.2018 in behandeling te 

nemen.

•  De winactie bestaat uit een 4-daagse trip naar Ibiza, incl. vlucht en 

hotel voor 2 personen, met vertrek uit Nederland ter waarde van  

€ 1000,-.

•  Reisdata in overleg en alleen mogelijk te verzilveren tot 31.12.2018 

bij: 

Your Travel, Odette Holkema 

Ymker 3 | 8456 JA De Knipe | The Netherlands 

T +31(0)611775376 | W www.yourtravel.nl/odetteholkema

•  De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of 

voor andere producten of diensten.

• Deze trip is exclusief reis- en annuleringsverzekering.

• Mocht de reissom hoger uitvallen dan is dit voor eigen rekening.

•  De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele 

en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

•  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

•  De winnaar kan per e-mail of per post bericht ontvangen van de 

gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

•  Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden 

gecorrespondeerd.

•  Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze 

campagne behoudt Glen Dimplex zich het recht voor om de actie 

zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

•  Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan 18 jaar, niet 

woonachtig in Nederland en alle medewerk(st)ers van Glen 

Dimplex.

•  De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in 

geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of 

niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden 

voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is Glen 

Dimplex Consumer Appliances Europe gerechtigd een andere 

winnaar te trekken.

•  De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van 

persoonsgegevens in verband met deelname aan de 

prijsvraag. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe mag 

de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat 

vertrouwelijk zal worden behandeld.

•  De deelnemer geeft toestemming tot bekendmaking van zijn/

haar volledige naam bij het winnen van de actie om deelnemers te 

informeren over de uitslag via e-mail, de website Yourtimetoshine.eu 

en de social media accounts van Carmen.

•  De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te 

geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is  

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe gerechtigd om 

na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te 

verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende 

winactie.

•  Binnen twee maanden zal de gewonnen prijs per post aan de 

winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de 

prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) 

of tijdstip aan de winnaar worden overhandigd.

•  Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie 

kunt u gebruik maken van het e-mailadres marketing@carmen.nl. 

Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie.

•   Voor de algemene voorwaarden is ons nieuwe privacybeleid van 

toepassing. Deze zijn te vinden op de website van  

www.yourtimetoshine.eu

ACTIEVOORWAARDEN



Carmen actieproducten

CT6525 Shiny Curls CT3000 Triple Styler CB5032 Perfect Curls

CT4620 Chopstick Curler

CR1070 Smooth & Shine CR3200 Satin Straight CR4120 Digital Straight

CT4610 Chopstick Curler (zolang de voorraad strekt)


