Actievoorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door A.S.
Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV –waarvan Kruidvat onderdeel uitmaakt- . gevestigd
te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") georganiseerde
promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl.
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.nl.
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 11 april 2022 en eindigt 24 april 2022.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht.
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 Koop minimaal 2 actieproducten van Henkel Beauty Care en ontvang een extra kassaticket met
een unieke code aan de Kruidvat kassa. Bij aankoop van minimaal 2 actieproducten via de Kruidvatwebsite ontvang je de unieke code in jouw bevestigingsmail.
Bestel je tickets online op plopsa.be voor 8 januari 2023. Wanneer 2 tickets ≥1m worden geselecteerd
met deze code, wordt 50% korting verrekend bij het afrekenen (= 1 ticket ≥1m gratis).

Je vindt een uitgebreid stappenplan hieronder op pagina 2:
3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.2 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.3 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.

4. Klachten
4.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat.

Stappenplan: hoe bestel ik mijn tickets online?
1. Ga naar www.plopsa.be
2. Kies het park dat je wenst te bezoeken.
3. Klik op ‘Reserveer of koop hier je tickets’.
4. Kies de optie ‘Ik heb nog geen tickets’ en klik op ‘Ga verder’.
5. Kies de optie ‘Dagkaarten’ en klik op ‘Ga verder’.
6. Selecteer minstens 2 tickets ≥1m en klik op ‘Ga verder’.
7. Kies de datum van je bezoek en klik op ‘Ga verder’.
8. Vul je emailadres in en vink aan ‘Ik verklaar in goede gezondheid te verkeren en geen
ziektesymptomen te vertonen op het moment dat ik een ticket reserveer en bij het betreden van het
park.’
9. Vul onderaan bij ‘waardebon of kortingscode’ de 13-cijferige code in die je op je Kruidvat
kassaticket vindt en klik op ‘invoeren’. Zodra er een groen vinkje verschijnt is de ingave van de code
geslaagd’.
10. Je ontvangt hierdoor per code 1 gratis ticket ≥1m.
11. Bevestig je reservering.
12. Na aankoop ontvang je een formulier n.a.v. Covid-19. Vul deze in om jouw tickets te ontvangen.
13. Na de reservering en het Covid-19 formulier ontvang je een bevestiging en je gereserveerde
tickets per mail. Neem je online gereserveerde tickets mee naar de ticketcontrole of toon ze op je
smartphone. Alleen op die manier krijg je toegang tot het park. Aan de ticketcontrole dient enkel het
online gereserveerde ticket (met datum) voorgelegd te worden.
Geldig t/m 8 januari 2023.

