
Actievoorwaarden 7,50 bol.com cadeaukaart – 

Procter & Gamble actie 

Van 16 mei tot en met 27 mei 2018 ontvang je bij aankoop van geselecteerd actie 

assortiment van Procter & Gamble een bol.com cadeaukaart ter waarde van € 7,50. Op 

deze actie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.     

  

Actievoorwaarden 

• Deze cadeaukaart actie met aankoopverplichting wordt georganiseerd door bol.com B.V. 

gevestigd te Utrecht (hierna: “bol.com”). De actie dient ter promotie van geselecteerde 

producten van Procter & Gamble. De cadeaukaart wordt namens Procter & Gamble door 

bol.com verstrekt. 

• Deze actie loopt van 16 mei 2018 00:00 uur tot en met 27 mei 2018 23:59 uur. 

• Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze 

actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 

• Om een bol.com cadeaukaart te ontvangen dien je gedurende de actieperiode minimaal 1 

actieproduct te kopen bij bol.com (aanbod van externe verkopers is uitgezonderd van de 

actie). Vanaf dat moment doe je automatisch mee aan de actie en ontvang je via de mail een 

bol.com cadeaukaart ter waarde van € 7,50. Klanten met een zakelijk bol.com account zijn 

uitgesloten van deelname aan deze actie.   

• Je ontvangt bij aankoop van een actieproduct een cadeaukaart die je uitsluitend kunt 

besteden bij bol.com. Deze cadeaukaart is geldig tot en met 6 juni 2018. 

• Je ontvangt jouw cadeaukaart uiterlijk 48 uur na het bestellen van 1 actieproduct. 

• Je ontvangt je cadeaukaart per e-mail van bol.com. 

• De cadeaukaart is alleen voor persoonlijk gebruik. 

• Op de cadeaukaart zijn de bol.com cadeaubonvoorwaarden van toepassing.  

• De cadeaukaart of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.  

• Je kunt de cadeaukaart gebruiken op het gehele bol.com assortiment.  

• Als je jouw actieproduct(en) retourneert heeft bol.com het recht om jouw cadeaukaart te 

deactiveren.  

• Bol.com noch Procter & Gamble zijn aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de 

actieproducten. 

• Bol.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze 

actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave 

van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door 

bol.com. 

• Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen.  

• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Inwisselen van jouw cadeaukaart 

• Voeg je cadeaukaart toe in je bol.com account  

Heb je nog vragen? 

Bekijk voor vragen onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. 

 

https://www.bol.com/nl/m/cadeaubonvoorwaarden
https://www.bol.com/nl/account/abonnement.html
https://www.bol.com/nl/m/klantenservice/kobo-plus-abonnement/index.html
https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html

