1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat
BVBA gevestigd te Antwerpen, aan het adres Meir 21, te Antwerpen (hierna: "Kruidvat")
georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website
www.kruidvat.be.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder
opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit
met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat 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 Kruidvat bekend gemaakt worden via de website
www.kruidvat.be.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te
zijn.
1.5 Deze actie begint op 21/11/2022 en eindigt op 27/11/2022.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende
uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats
van de verwerende partij.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en
worden na afloop van deze actie verwijderd.

2. De Actie
2.1 1 Vul de unieke kassaboncode in op www.kruidvat.be/schwarzkopf100 en krijg de aankoopprijs
van 1, in de actie meelopend, Schwarzkopf product terugbetaald.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 16
jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan
ingeschreven.
3.2 Het online indienen van uw unieke kassaboncode is mogelijk tot en met 4/12/2022.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.
3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.6 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers
niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.7 Medewerkers van Kruidvat zijn uitgesloten van deelname.

4. De Deelnemende producten
4.1 De deelnemende Schwarzkopf producten zijn:

Omschrijving artikel
Schwarzkopf Reflex Silver Shampoo
Schwarzkopf Silver Reflex Conditioner

Ean code
250 ml
200 ml

5410091763695
5410091763466

Aanbevolen
consumentenprijs
€6,49
€6,99

5. Uitkering van terugbetaling
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de
Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een terugbetaling is verbonden, hebben recht op
deze terugbetaling.
5.2 Na 4/12/2022 zal voor elke geldige unieke kassaboncode de aankoopprijs vermeld in punt 4.1
teruggestort worden op de rekening van diegene die deze online heeft ingediend binnen een termijn
van 4 tot 6 weken.
5.3 De terugbetaling is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6. Klachten
6.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat.

7. Privacy
7.1 HighCo Data verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AGV) van 2016/679 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens.
HighCo Data bewaart de gegevens van de deelnemers gedurende 1 jaar.
De privacy policy is consulteerbaar op het webformulier.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Henkel Belgium NV.
U heeft recht op toegang en aanpassing van uw gegevens. U kan HighCo Data bereiken via:
infolijn@promolife.be - HighCo Data Benelux - Kruiskouter 1 - 1730 Asse - Tel. +32 2 352 03 90.
De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken. Het
intrekken van toestemming heeft geen invloed op het wettig karakter van verwerking op grond van de
toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

