Wedstrijd
15-09-2022 – 15-10-2022

Tot €1500 shopping money met
personal shopper

Win een shop-experience
Tot €1500 shopping experience met een personal shopper
Als je tussen 01/09/2022 en 15/10/2022 een BaByliss-product koopt, maak je bij BaByliss kans op een shoppingervaring ter waarde
van maximaal €1500.

In het spel:
• 1 x shopping experience ter waarde van €1500
Inclusief de begeleiding van een personal shopper tijdens de winkeldag en een shop budget om samen met hem/haar te
besteden.
• 9 x €100 shopping kaarten
Te besteden in een (online)winkel of winkelcentrum van uw keuze.
Dit budget wordt overhandigd in de vorm van een cadeaubon van de (online)winkel of het winkelcentrum van je keuze. De
cadeaubonnen worden per post naar de winnaars van de wedstrijd gestuurd.

Volledige voorwaarden op bladzijden 4 en 5.

Hoe kan je deelnemen?
1) Koop een BaByliss product tussen 01/09/2022 en 15/10/2022 inclusief.

De aankoop moet worden gedaan bij elke deelnemende Nederlandse fysieke winkelier of op hun website, die op pagina 4 wordt vermeld.
Er is geen minimum aankoopbedrag.

2) Vul het online formulier op www.babyliss.com/acties in en upload je aankoopbewijs vóór 31/10/22. De noodzakelijke informatie is:
- Contactgegevens: achternaam (-namen), voornaam (-namen), volledig postadres, e-mailadres
- Een kopie van het ontvangstbewijs of de factuur (niet geldig: betalingsbewijs, orderbevestiging en/of leveringsbon)
- Beantwoord de hoofdvraag en de beslissende vraag

3) BaByliss zal uiterlijk op 15 november 2022 via e-mail contact opnemen met de winnaars (de verliezers ontvangen geen e-mail).
De Organiserende Onderneming verricht een loting en kiest uit alle deelnemers die aan de spelvoorwaarden hebben voldaan en de
hoofdvraag van de wedstrijd correct hebben beantwoord 10 winnaars. De grootste prijs zal worden toegekend aan de persoon die van de
10 getrokken personen de beslissende vraag correct beantwoordt.*

*Als niemand de beslissende vraag juist beantwoordt, is de winnaar de persoon wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de beslissende vraag ligt.
In geval van gelijke stand wordt de winnaar bepaald in chronologische volgorde na de validatie van zijn/haar deelname op de site overeenkomstig de
bovenstaande voorwaarden.

Volledige voorwaarden op bladzijden 4 en 5.

Voorwaarden voor deelname 1/2
• Aanbieding geldig voor elke aankoop van een BaByliss product, zonder minimum aankoopbedrag.
• Aanbieding alleen geldig voor consumenten die in Nederland wonen.
• Aanbieding geldig voor aankopen bij de volgende fysieke of online retailers: BaByliss, BCC, Blokker, Bol.com, Coolblue, Expert, ElectronicPartner, Media Markt,
Obbink, Productpine.nl en Wehkamp, en hun respectievelijke websites waar van toepassing.
• Bol.com en Blokker bieden naast het eigen assortiment ook artikelen aan van externe verkopers. Dit zijn particuliere verkopers van tweedehands artikelen of (online)
winkels die hun assortiment ook via Bol.com en Blokker aanbieden. Deze actie is NIET geldig voor aankopen gedaan bij externe verkopers via Bol.com en Blokker.
Met uitzondering van aankopen gedaan bij verkooppartner BaByliss Nederland via Bol.com.
• De deelnemer moet een geldig e-mailadres hebben.
• Deze promotie is alleen geldig voor aankopen in de periode van 1 september tot 15 oktober 2022.
• Elke inzending moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs dat aantoont dat de aankoop tijdens de actieperiode heeft plaatsgevonden en waarop de datum
en het tijdstip zijn vermeld die aan de inzending voorafgingen.

• Slechts één inzending per geldig aankoopbewijs.
• Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere lopende aanbiedingen of promoties.
• Volledige online registratie is vereist vóór 31/10/2022 om aan deze wedstrijd deel te nemen. Inschrijving is alleen mogelijk via de website www.babyliss.com/acties.
• Alleen volledige inschrijvingen zullen worden verwerkt. Een volledige registratie betekent:
- Een kopie van het ontvangstbewijs of de aankoopfactuur (geen bewijs van betaling, orderbevestiging of leveringsbon)
→ Een duidelijk leesbare kopie van het ontvangstbewijs of de factuur met vermelding van: de winkel, de datum van aankoop en het productnummer
- Naam (namen), achternaam (achternamen), volledig postadres, e-mailadres
- Antwoorden op vragen
• Indien bovenstaande punten niet in acht worden genomen, zal de inschrijving worden afgewezen. BaByliss is niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.
• BaByliss behoudt zich het recht voor om tijdelijke wijzigingen in de actie aan te brengen.
• BaByliss behoudt zich het recht voor je deelname uit te sluiten als er gebruik gemaakt wordt van recht op teruggave

• BaByliss is niet verantwoordelijk voor vertragingen of belemmeringen bij de uitvoering van deze promotie die buiten haar macht liggen.

Voorwaarden voor deelname 2/2
• BaByliss raadt aan het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

• In geval van fraude of een vermoeden van fraude behoudt BaByliss zich het recht voor dit te melden en de beschikbare gegevens te delen met de
bevoegde autoriteiten
• BaByliss zal uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het uitvoeren van deze promotiecampagne. De uitzondering hierop is als je
aanmeldt voor de nieuwsbrief, in welk geval BaByliss uw e-mailadres zal gebruiken om de nieuwsbrief te versturen.
• BaByliss zal uiterlijk op 15 november 2022 via e-mail contact opnemen met de winnaars (de verliezers ontvangen geen e-mail). De gewonnen prijs zal in
deze e-mail worden vermeld.

• Het Organiserende Bedrijf zal een loting verrichten en de 10 winnaars aanwijzen uit alle deelnemers die aan de spelvoorwaarden hebben voldaan en de
hoofdvraag van de wedstrijd correct hebben beantwoord.
• De grootste prijs zal worden toegekend aan de persoon die van de 10 getrokken personen de subsidiaire vraag correct beantwoordt. Als niemand de
beslissende vraag juist beantwoordt, is de winnaar de persoon wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de beslissendevraag ligt. In geval
van gelijke stand wordt de winnaar bepaald in chronologische volgorde na de validatie van zijn/haar deelname op de site overeenkomstig de
bovenstaande voorwaarden.

• 10 geschenken zullen worden aangeboden tijdens de promotieperiode. De prijzen zijn als volgt:
a) Geschenk van categorie 1: een shoppingervaring ter waarde van 1.500 euro, inclusief de begeleiding van een personal shopper tijdens een
shoppingdag en een shoppingbudget dat in zijn gezelschap kan worden besteed.
b) 9 cadeaus categorie 2: een shopping card ter waarde van € 100 geldig in een (online)winkel- centrum naar keuze (nader te bepalen met de
winnaars)
• De cadeaus worden naar de winnaars opgestuurd naar het postadres dat hij op het onlineformulier heeft opgegeven. De levering van geschenken kan
tot 45 dagen in beslag nemen, hoewel wij ernaar zullen streven ze zo spoedig mogelijk te verzenden. In het onwaarschijnlijke geval dat een cadeau niet
binnen 45 dagen na de bevestiging van de prijs aankomt, hebben de winnaars nog 25 dagen de tijd om de organisator via e-mail op de hoogte te
stellen. Indien een winnaar de organisator niet binnen deze termijn op de hoogte brengt, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs niet
opnieuw uit te reiken of de waarde ervan te beperken, naar eigen goeddunken.
• Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om correcte contactinformatie te verstrekken om het cadeau te ontvangen. De organisator kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het niet afleveren van het cadeau indien de winnaar onjuiste contactgegevens heeft opgegeven.

• Als een winnaar wordt gediskwalificeerd wegens schending van deze voorwaarden of als geschenken worden geweigerd, niet worden afgeleverd, niet
worden opgeëist of worden teruggestuurd naar de afzender, worden de geschenken als ongewenst beschouwd.

