
• De Actie loopt van 3 oktober 2016 tot en met 19 maart 2017.
•  Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van alle Princess producten met een 

minimale totale waarde van € 24,90.
•  De Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail met een unieke code waarmee men 

recht heeft op éénmalig het tweede kaartje gratis voor Roodkapje de Musical.
•  De unieke code kan van 3 oktober 2016 tot en met mei 2017* verzilverd worden 

voor een tweede gratis kaartje bij één van de deelnemende theaters via  
www.vanhoorne.com/princess

• 
•  * de unieke code kan verzilverd worden tot en met de laatste speeldag van Roodkapje de Musical. 

Ten tijden van het opmaken van deze actievoorwaarden staat deze gepland tot en met mei 2017.

• De unieke code is alleen online te verzilveren.
•  De waarde van het kaartje bedraagt maximaal € 21,00. Het gratis entreebewijs geldt 

enkel voor het tweede (goedkoopste) kaartje.
• Deelnemers kunnen hun reservering maken op basis van beschikbaarheid.
• Het tweede gratis kaartje is niet inwisselbaar voor contanten.
• Er kunnen reserveringskosten in rekening worden gebracht.
•  Op www.vanhoorne.com/princess staan te allen tijde de juiste speeltijden en deelnemen-

de theaters vermeld.
• Deelnemers kunnen hun reservering maken op basis van beschikbaarheid.
• Vol = vol
•  Door deelname aan de Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de 

actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hebben hiermee ingestemd.

Plak hier de streepjescode

  Like ons op Facebook: www.facebook.com/princess.nl of bezoek onze website: www.princess.nl

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.PRINCESS.NL 

Stuur dit volledig ingevulde deelnameformulier vóór 2 april 2017 in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Princess / Roodkapje 2, Postbus 3189, 5003 DD Tilburg. 

Naam : ...................................................................................................................Voornaam:...................................M / V

Geboortedatum:...................................................................................................................................................................

Adres : ...............................................................................................................................................................................

Postcode : ..........................Plaats : .....................................................................................................................................

E-mail adres : ......................................................................................................................................................................

Telefoon overdag : ................................................................................................................................................................

Verkorte actievoorwaarden:

HOE ONTVANGT U HET TWEEDE KAARTJE GRATIS  VOOR ROODKAPJE DE MUSICAL?

kijk voor de actievoorwaarden op 
WWW.PRINCESS.NL

 
BIJ AANKOOP VAN MINIMAAL  

€ 24,90  AAN PRINCESS PRODUCTEN

INCLUSIEF  
MEET EN GREET 
MET DE CAST!

BELEEF HET SPROOKJE VAN DICHTBIJ! 

TWEEDE KAARTJE GRATIS 
VOOR ROODKAPJE DE MUSICAL

T.W.V. € 21,- 


