Actievoorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat
Retail B.V. 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 6 april 2015 en eindigt 19 april 2015.
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.
2. De Actie
2.1 De deelnemer ontvangt bij aankoop van 1 actieproduct L’Oréal Paris make-up, Maybelline New
York, L’Oréal Paris en Men Expert gezichtsverzorging, Sublime Bronze, L’Oréal Paris en Garnier
haarkleuring, Garnier Skin Naturals gezichtsverzorging & Ambre Solaire of bij aankoop van 2
actieproducten L’Oréal Paris Studioline, Elnett, Elvive, Men Expert deodorant, Garnier Body en
Garnier Fructis Style een abonnement van 2 maanden Videoland t.w.v. €20,- cadeau. Mini’s, sachets,
puntenslijpers en voordeelverpakkingen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
2.2 Je ontvangt een actiecode bij je kassabon of bij een online bestelling op een voucher. De
actiecode kun je t/m 31 juli 2015 verzilveren en geeft daarna recht op een gratis abonnement van 2
maanden Videoland.
2.3 Ga naar www.kruidvat.nl/videoland, vul de unieke actiecode in tezamen met je persoonlijke
gegevens en e-mailadres en geniet onbeperkt van de beste films en series via Videoland.
3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van
18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan
ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Je dient de actiecode vóór 1 augustus 2015 te activeren om het recht te hebben op het gratis
abonnement van Videoland.
3.4 Per account kan slecht één actiecode worden verzilverd.
3.5 Voor het activeren van je Videoland abonnement betaal je €0,01. Het abonnement is direct
opzegbaar zonder verdere verplichtingen. In dat geval wordt er na 2 maanden niets in rekening
gebracht.
3.6 Na afloop van het gratis abonnement van 2 maanden wordt het abonnement automatisch omgezet
in een regulier abonnement van €10,- per maand, tenzij de deelnemer tijdig opzegt.
3.7 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.8 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3.9 De actiecode is niet inwisselbaar voor contanten, is niet verhandelbaar (via Marktplaats e.a.) en
heeft geen geldelijke waarde.

3.10 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde actiecodes is voor rekening en risico van de
deelnemers. Alle aansprakelijkheid van Kruidvat voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in
verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie is uitgesloten.
4. Algemene voorwaarden Videoland
4.1 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze
Actievoorwaarden.
4.2 Door gebruik te maken van de actie en zich te registreren voor een Videoland abonnement gaat
de deelnemer tevens akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Videoland en is de deelnemer
gebonden aan gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden van Videoland zijn te raadplegen
op: https://www.videoland.com/klantenservice/voorwaarden
5. Klachten
5.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de
klantenservice van Kruidvat via https://klantenservice.kruidvat.nl
5.2 Klachten over Unlimited van Videoland kunnen worden ingediend via
www.videoland.com/klantenservice of telefonisch via 0900-0401440 (10ct per minuut) elke dag tussen
12.00 en 22.00 uur.

