
 - BESTEL VAN 28 NOVEMBER 2022 T/M 11 DECEMBER 2022 JE PAMPERS MAANDBOX BIJ BOL.COM
 - ONTVANG BOVENOP DE KORTING EEN LOGEERKOFFERTJE T.W.V. €19,95
 - ONTVANG HET LOGEERKOFFERTJE DOOR JE FACTUUR VOOR 18 DECEMBER 2022 TE UPLOADEN 

OP WWW.FFO.NL/PAMPERS
 - JE ONTVANGT NA AFLOOP VAN DE ACTIE JE LOGEERKOFFERTJE

“Krijg een gepersonaliseerd 
Pampers logeerkoffertje (17x25 cm)

voor je kind t.w.v €19,95 bij 
aankoop van een Pampers 

maandbox op Bol.com”

https://www.ffo.nl/pampers
https://www.ffo.nl/pampers
https://www.ffo.nl/pampers


Algemeen  

• Deze actie met aankoopverplichting (hierna: “de actie”) wordt georganiseerd door 
Procter&Gamble Nederland BV, Weena 505 te Rotterdam (hierna: “P&G”). De actie dient ter 
promotie van geselecteerde Pampers producten.  

• Deze actie loopt van 28 november 2022 00:00 uur tot en met 11 december 2022 23:59 uur en 
speelt zich uitsluitend af bij Bol.com. Je kunt je factuur uploaden t/m 18 december 2022 23:59 
uur. 

• Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze 
actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 

• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 
zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de 
omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de 
Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator 
bekendgemaakt worden via de actiewebsite www.ffo.nl/pampers.  

• Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de 
Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel 
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf 
nietig of vernietigbaar te zijn. 

• Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden 
voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de verwerende partij.  

• P&G behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, 
van deelname uit te sluiten en om het koffertje niet te verstrekken, in het bijzonder indien P&G 
misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op 
enige (schade)vergoeding maken. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door 
P&G. 

• De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied 
getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk 
onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk 
afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op 
schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de 
uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, 
sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.  

• P&G is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de deelnemende Pampers 
producten bij Bol.com.  

• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 
De actie  

• Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke 
personen van 18 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats 
waar zij als bewoner staan ingeschreven.  

• Om een gepersonaliseerd kartonnen koffertje t.w.v. €19,95 te ontvangen dien je, gedurende 
de actieperiode (28 november 2022 00.00 uur tot en met 11 december 2022 23.59 uur) één 
deelnemend Pampers product aan te schaffen bij Bol.com en je factuur te uploaden voor 18 
december 2022 23.59 uur op de website www.ffo.nl/pampers. Let op: schaf het product aan bij 
Bol.com en niet bij een externe verkoper op Bol.com. 

• Je factuur moet goed leesbaar zijn; je aangekochte Pampers product, de datum en het 
factuurnummer dienen goed zichtbaar te zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder 
deze gegevens of wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in 
behandeling genomen worden.  

• Je krijgt het koffertje gratis thuisgestuurd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het 
doorgeven van een correct email- en huisadres. Op het emailadres ontvangt deelnemer zijn 
bevestiging van deelname en op het huisadres ontvangt deelnemer het gepersonaliseerde 



koffertje. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze email en vervolgens 
de ontvangst van het koffertje. Heb je na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem 
dan binnen de actieperiode contact op via de contactpagina op www.ffo.nl/pampers.  

• Per factuur kan 1 koffertje worden toegewezen. Staan er dus meerdere Pampers producten 
op 1 factuur, dan ontvang je koffertje. 

• Het koffertje is alleen voor persoonlijk gebruik. 
• Het koffertje is niet inwisselbaar voor geld.  
• De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden 

binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet 
doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. 
Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord. 

• Op het koffertje kan 1 naam worden geplaatst bestaande uit maximaal 20 tekens. P&G is niet 
verantwoordelijk voor tekstfouten in deze naam, let dus goed op dat je de juiste naam 
doorgeeft, na inzending kan de naam niet meer gewijzigd worden.  

• Bewaar je factuur tot je het koffertje hebt ontvangen. We kunnen de factuur als bewijs 
opvragen. 

• Medewerkers van Bol.com zijn uitgesloten van deelname. 
• Procter & Gamble BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal 

de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met haar 
privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan P&G uw 
persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam 
van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de 
Europese Unie.  Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties 
genieten.  U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van 
gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u 
heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen 
door contact op te nemen met Procter & Gamble BV – Consumentenservice – Weena 505 
Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie 
over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online 
op https://privacypolicy.pg.com/nl/. 

 
Deelnemen  

• Om een gepersonaliseerd kartonnen koffertje (17 x 25cm) t.w.v. € 19,95 te ontvangen koop je 
gedurende de actieperiode (28 november 2022 00.00uur t/m 11 december 2022 23.59uur) 
één van de deelnemende Pampers producten bij Bol.com. De producten van Pampers die 
meedoen staan duidelijk aangegeven. Let op dat je het product aanschaft bij Bol.com zelf en 
niet bij een externe verkoper op Bol.com.  

• Ga naar www.ffo.nl/pampers. 
• Klik op de button “Upload hier je factuur”. 
• Vul de gevraagde persoonsgegevens in. 
• Kies je kleur koffertje (wit of mint groen) en vul de naam in die je op het koffertje wil hebben. 
• Upload je factuur. Je aankoop heeft plaatsgevonden tussen 28 november 2022 00.00uur en 

11 december 2022 23.59uur.  
• Verstuur je aanvraag ten laatste voor 18 december 2022 23:59 uur. 
• Je kunt maximaal 1 aanvraag per factuur/persoon doen. 
• Vraag je je koffertje vóór 5 december 2022 aan? Dan ontvang je het koffertje vóór kerst, vraag 

je je koffertje na 5 december 2022 aan? Dan ontvang je het koffertje na kerst.   

 
Overig 

• Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen via 
info@ffo.nl of via telefoonnummer 033-2542120 (normale gesprekskosten). 

• Op uiterlijk 31 januari 2023 worden de gegevens van alle deelnemers verwijderd. Heb je nog 
vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan vóór 31 januari 



2023, na deze datum kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een 
koffertje.  

• Gebruik van het door P&G ter beschikking gestelde koffertje is voor rekening en risico van de 
deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden 
of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende 
uit deelname aan deze Actie en/of het gebruik van het koffertje.   

• Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden. 

 

Deelnemende Pampers producten 

• De onderstaande Pampers producten doen mee aan deze promo. Let goed op dat je je 
Pampers product aanschaft bij Bol.com en niet bij een externe verkoper op Bol.com.  

PRODUCT EAN 

BD LUIERS S3 MSB 198CT 4015400566663 

BD LUIERS S4 MSB 174CT 4015400566700 

BD LUIERS S4+ MSB 152CT 4015400566748 

BD LUIERS S5 MSB 144CT 4015400566786 

BD LUIERS S5+ MSB 132CT 4015400566823 

BD LUIERS S6 MSB 124CT 4015400566892 

BD LUIERS S7 MSB 112CT 8001090672414 

BD LUIERS S8 MSB 100CT 8001090672520 

PREM PROT S1 JP 3X72CT 8001841910444 

PP MAANDBOX S2 240CT 4015400557425 

PP MAANDBOX MAAT 3 204CT 4015400855293 

PP MAANDBOX MAAT 4 168CT 4015400855323 

PP MAANDBOX MAAT 5 136CT 4015400855354 

PP MAANDBOX S6 120CT 8001090288011 

BD PANTS S3 MSB 180CT 8001090699893 

BD PANTS S4 MSB 160CT 8001090515070 

BD PANTS S5 MSB 132CT 8001090515117 

BD PANTS S6 MSB 116CT 8001090515155 

BD PANTS S7 MSB 104CT 8001090968265 

BD PANTS S8 MSB 100CT 8006540461747 

PP PANTS MAANDBOX MT4 160ST 8001090840509 

PP PANTS MAANDBOX MT5 132ST 8001090840530 

PP PANTS MAANDBOX MT6 116ST 8001090840561 

BDP NIGHT PANTS S4 156CT 8006540291900 

BDP NIGHT PANTS S5 140CT 8006540291924 

BDP NIGHT PANTS S6 124CT 8006540291948 

Pampers Harmonie Pants Mega Pack S4 2x64st 8006540626979 

Pampers Harmonie Pants Mega Pack S5 2x56st 8006540627006 

Pampers Harmonie Pants Mega Pack S6 2x48st 8006540627037 

Pampers Harmonie S1 Maandbox 102ct 8006540156353 



Pampers Harmonie S2 Maandbox 132ct 8006540156384 

HARMONIE MSB S3 180CT 8006540156414 

HARMONIE MSB S4 160CT 8006540156445 

HARMONIE MSB S5 132CT 8006540156476 

HARMONIE MSB S6 111CT 8006540461198 

HYBRID INSERT REGULAR 108 CNT 8006540284254 

HYBRID INSERT EXTRA ABS 92CNT 8006540284407 

HYBRID 3 COVERS 8006540298022 

HYBRID TRIAL KIT 25 INSERT+3COVER 8006540297995 

Pampers Pants Ninjamas S8 Maandbox 54ct Girl 8006540630587 

Pampers Pants Ninjamas S7 Maandbox 60ct Boy 8006540630464 

Pampers Pants Ninjamas S8 Maandbox 54ct Boy 8006540630563 

Pampers Pants Ninjamas S7 Maandbox 60ct Girl 8006540630488 
 


