
Gratis dagje wellness
Bij aankoop van een Inventum witgoedapparaat ontvang je nu een gratis dagje wellness! Je krijgt gratis 
toegang tot wellnessresort Veluwsebron in Emst, Zwaluwhoeve in Hierden of Elysium in Bleiswijk. Hier 
kun je een dagje heerlijk tot rust komen en genieten van de vele sauna- en wellnessfaciliteiten.

Hoe werkt het?
De actie is geldig bij aankoop van een Inventum witgoedapparaat in de periode van 1 november t/m 
31 december 2016. Registreer je aankoop voor 15 januari 2017 op www.inventum.eu/dagjewellness en 
ontvang jouw unieke actiecode per e-mail. Door de actiecode te verzilveren op www.dagjewellness.nl, 
krijg je gratis toegang tot wellnessresort Veluwsebron in Emst, Zwaluwhoeve in Hierden of Elysium in 
Bleiswijk. Reserveren is noodzakelijk en mogelijk t/m 31 maart 2017. Wil je je dag nog completer maken? 
Dan kun je zelf bijvoorbeeld een beauty behandeling, een massage, lunch of diner bij boeken. En dan… 
genieten maar!

Als deelnemer aan de actie verklaar je de onderstaande actievoorwaarden te accepteren:

• Deze actie is alleen geldig bij aanschaf van een inbouw- of vijrstaand witgoedapparaat. Klein huishoudelijke apparaten en apparaten voor de persoonlijke verzorging 

zijn uitgezonderd. • Je ontvangt de unieke actiecode na registratie van aankoop van een Inventum witgoedapparaat op www.inventum.eu/dagjewellness. • De 

actie is geldig bij aankoop van een Inventum witgoedapparaat binnen de periode van 1 november 2016 t/m 31 december 2016. • De aankoop dient vóór 15 januari 

2017 geregistreerd te zijn op www.inventum.eu/dagjewellness. • Bij verzilvering van jouw unieke actiecode krijg je gratis toegang tot wellnessresort Veluwse Bron, 

Zwaluwhoeve of Elysium; de actiecode is niet te verzilveren voor behandelingen, lunch, diner en dergelijke. • Eén actiecode is geldig voor één persoon. • Maximaal 2 

actiecodes per huishouden. • De actiecode is geldig t/m 31-03-2017, m.u.v. de schoolvakanties. • De actiecode is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in 

combinatie met andere acties of aanbiedingen. • Reserveren kan alleen op basis van beschikbaarheid (reserveren is noodzakelijk). • Het aan derde verkopen van de 

actiecode is niet toegestaan. • Om deel te nemen aan deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland en in het bezit te zijn van het originele aankoopbewijs van 

het Inventum witgoedapparaat. • Wanneer je je registreert voor de actie, geldt dit niet als garantieregistraties. Garantieregistraties dienen apart te worden ingediend. 

• Professioneel handelende partijen zijn uitgesloten van deelname. •Je gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld voor derden, anders dan de direct bij de 

actie betrokken partijen, waaronder International Welless Resorts (IWR) en de winkel waar het Inventum witgoedapparaat is aangekocht, tenzij er hiervoor door 

jou uitdrukkelijke toestemming is gegeven. •Medewerkers van Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. en retailers zijn uitgesloten van deelnamen. • Inventum 

Huishoudelijke Apparaten B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen of te staken, als dit door welke omstandigheden dan ook noodzakelijk blijkt. • 

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname en uitgekeerde actiecodes. • Inventum 

Huishoudelijke Apparaten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door fraude. • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van 

schrijffouten en interpretatie. •Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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