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GRATIS BaByliss haaraccessoire bij aankoop van de BaByliss stijlborstel 
(HSB100E of HSB101E) 
 

Bij aanschaf van de BaByliss stijlborstel  ontvang je 
van 15 april t/m 31 juli 2017 een BaByliss 
haaraccessoire cadeau!  
 

Actieperiode: 

16 april t/m 31 juli 2017 

 

Actieproducten:  

BaByliss stijlborstel (HSB100E en HSB101E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt de keuze uit vier haaraccessoires:  

1 make-up spiegeltje, 2 haarclips, 3 haarspeldjes of 2 haarbanden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt de actie? 

Ga naar de BaByliss website www.BaByliss.nl/promoties en vul je gegevens in om deel te nemen aan de actie. 

 

Deze actie is uitsluitend geldig bij: 

Bol.com, Coolblue, Kijkshop, Media Markt vestigingen in Nederland en Wehkamp   

 

 

http://www.babyliss.nl/promoties
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Actievoorwaarden: 

• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 16 april t/m 31 juli 2017.  
• Volledige online registratie dient uiterlijk 15 augustus 2017 gedaan te worden voor deelname aan 

deze promotie.  
• Deelname kan alleen via de BaByliss website.  
• Je krijgt binnen 6 weken het product thuis gestuurd.  
• De BaByliss haaraccessoires zijn niet in te ruilen voor een ander product van BaByliss of een 

geldbedrag. 
• De haarclip, -speldjes en –banden hebben verschillende kleuren. Op de BaByliss website kun je 

aangeven welke variant je wilt ontvangen.  
• Je mag maximaal één registratie insturen.  
• Gedurende bovengenoemde actieperiode vinden twee acties plaats. Je mag alleen meedoen aan de 

actie bij de retailer waarvan je het aankoopbewijs in bezit hebt.  
• BaByliss behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.  
• Deze actie 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 volledige registraties worden in behandeling genomen. Onder een volledige registratie verstaat 

BaByliss:  
• Een kopie factuur of bestelbevestiging 

• Duidelijk leesbare bon met vermelding van: winkel, datum aankoop + productnummer 

• Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande punten, dan wordt de registratie afgekeurd. BaByliss is 
niet verplicht je hierover te informeren.  

• 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 via Bol.com.  

• BaByliss adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden. 
 

 

 


