
elektrische deken

dagje
wellness
cadeau t.w.v. € 33,50*

Dagje wellness cadeau! 
Bij aankoop van een Inventum elektrische deken ontvang je een 
dagje wellness t.w.v. € 33,50* cadeau. Hiermee krijg je toegang 

tot één van de onderstaande wellnessresorts, waar je een 
dagje heerlijk tot rust kunt komen.

* Exclusief boekingskosten en toeslagen

actie



Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

E-mailadres: 

Telefoonnummer:

Datum:

Actievoorwaarden: • Geldig bij aankoop van een elektrische deken, type: HN135, HN136i, HN236i, 
HN1300V, HN1312V, HN197V, HL197V, HNL4112Z of HNL4212Z • Looptijd: 16 oktober 2017 t/m 31 
januari 2018 • Aankoop dient geregistreerd te worden vóór 15 februari 2018 op www.inventum.eu/
wellnessactie • Verzilvering van de unieke actiecode geeft toegang tot wellnessresort Veluwse Bron, 
Elysium, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur of SpaWell; de actiecode is niet te verzilveren 
voor behandelingen, lunch, diner en dergelijke • De actiecode is geldig t/m 31 mei 2018 (m.u.v. 
25 december 2017 t/m 30 december 2017 en op basis van beschikbaarheid), online reserveren 
is verplicht • De actiecode is niet inwisselbaar voor contanten en is niet geldig in combinatie met 
andere acties • Exclusief boekingskosten en toeslagen • Kijk voor de volledige voorwaarden op  
www.inventum.eu/wellnessactie

Dagje wellness cadeau! 
Registreer de aankoop van je Inventum elektrische deken vóór 15 februari 2018 op 
www.inventum.eu/wellnessactie en ontvang binnen enkele werkdagen een unieke 
actiecode per e-mail. Deze actiecode kun je t/m 31 maart 2018 verzilveren via  
www.dagjewellness.nl. Vervolgens kun je bij één van de wellnessresorts Veluwse Bron, 
Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur, SpaWell of Elysium jouw dagje wellness 
reserveren. Wil je je dag nog completer maken? Dan kun je bijvoorbeeld zelf een 
beautybehandeling, een massage, lunch of diner bij boeken. En dan... genieten maar!

Geen toegang tot het internet? Vul dan onderstaand formulier volledig in en stuur deze 
voldoende gefrankeerd, inclusief een kopie van de aankoopnota naar:

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Afdeling Marketing
Meander 861
6825 MH Arnhem


