
* Zie achterzijde voor de actievoorwaarden

LENTE 
BOEKET

NU BIJ AANKOOP VAN EEN SENSEO® ORIGINAL OF VIVA CAFÉ*

GRATIS 

Stap 1: Koop het actieproduct en meld je aan op www.senseo.nl/acties.

Stap 2:  Tijdens het aanmelden dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en de 
streepjescode van de verpakking van de aangeschafte SENSEO® Original of VIVA Café 
te uploaden. 

Stap 3:  Je ontvangt van ons een bevestiging van je registratie. Binnen uiterlijk 2 weken wordt 
deze registratie beoordeeld.

Stap 4:   Na goedkeuring ontvang je van ons een mail met een unieke link waarmee je jouw 
lente boeket kunt bestellen. Jouw lente boeket kun je op een door jouw gekozen 
datum en adres laten bezorgen.

Hoe ontvang je het gratis lente boeket?

Kijk voor meer informatie en de uitgebreide actievoorwaarden op www.senseo.nl/acties

Deelnemende 
typenummers: 

Actievoorwaarden:
•  Deze actie van Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. geldt alleen voor aankopen in de 

periode van 9 april t/m 24 juni 2018.
•  Deze actie geldt op typenummers beginnend met: HD6554, HD6555, HD6556, HD7829, 

HD7831, HD7833, HD7836, HD6563 en HD6569.
•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 8 juli 2018 ontvangen te zijn op senseo.nl/acties
•  Doordat het een natuurlijk product is kunnen de bloemen iets afwijken van het 

afgebeelde boeket. 
•  Deelname aan deze actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die 

woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
•  Deze actie is alleen geldig voor aankopen en bezorging binnen Nederland.
•  Maximaal 2 inzendingen per naam, adres en rekeningnummer.
•  Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
•  Het bestelde boeket kan binnen 24 uur tot en met uiterlijk 14 juli bezorgd worden op een 

gekozen adres binnen Nederland. 
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