
Actievoorwaarden Schoonheidsbonactie Carmen
•  Toekenning van De Schoonheidsbon uitsluitend op basis van de originele aankoopbon voorzien van de naam van de 

winkel waar het Carmen product is gekocht, in combinatie met een volledig ingevuld formulier.

•  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.

• Actieproducten moeten zijn aangeschaft in de periode 20.11.2017 tot en met 31.01.2018. 

•  De verzilvering is van kracht in de periode 20.11.2017 tot en met 14.02.2018, waarbij zowel het volledig ingevulde 

formulier als de aankoopbon binnen de gestelde termijn binnen moeten zijn. Glen Dimplex is niet verplicht om 

formulieren na 31.01.2018 in behandeling te nemen.

•  De actie geldt voor alle Carmen producten gekocht bij bol.com.

Hoe werkt het? 
1. Registreer je product op Carmen.nl/schoonheidsbehandeling. 

2. Je ontvangt een e-mail om je aankoop bewijs te uploaden (dmv een foto met je telefoon bijvoorbeeld). 

3. Je ontvangt binnen 7 dagen de schoonheidsboncode van Carmen. 

Hoe te verzilveren? 
1. Ga naar www.schoonheidsbon.nl. 

2. Klik op ‘Kies een salon’. 

3. Kies een schoonheidssalon uit bij jou in de buurt. 

4. In het winkelmandje voer je je activatiecode en gegevens in. 

5. Je krijgt De Schoonheidsbon op naam van de door jou gekozen salon direct per e-mail toegestuurd. 

Met De Schoonheidsbon krĳ g je: 
•  Een gratis kennismakingsbehandeling, bestaande uit minimaal een huidanalyse, reiniging, peeling en een masker. 

• € 12,50 korting bij een tweede bezoek aan de schoonheidssalon (bij een behandeling vanaf € 37,50).

• € 12,50 korting bij een derde bezoek aan de schoonheidssalon (bij een behandeling vanaf € 37,50). 

Goed om te weten: 
• Verzilvering van de activatiecode is mogelijk t/m 31 augustus 2018. 

•  Na ontvangst van de bon heb je een jaar de tijd om contact op te nemen met de salon van jouw keuze om een 

afspraak in te plannen. 

•  Houd er met het maken van je reservering rekening mee dat de maand december de drukste maand van het jaar is. 

Er is dan beperkte beschikbaarheid bij de salons. 

•  Wil je de voorwaarden van gebruik van de bon doorlezen, kijk dan op 

www.schoonheidsbon.nl/voorwaarden-van-gebruik. 

Wij wensen je heel veel plezier en ontspanning toe bij de schoonheidssalon!

Koop nu bij Bol.com een Carmen product en 
ontvang een schoonheidsbehandeling t.w.v. € 37,50

Carmen


