
Actievoorwaarden 

• Deze actie geldt uitsluitend bij aankoop van minimaal €50 aan deelnemende 

actiemodellen, aangeschaft tijdens de actieperiode: 19 september t/m 16 oktober 2022. 

• Tefal strijkproducten zijn uitgezonderd van deze actie, deze kan je niet registreren. 

• Deelnemende producten kun je nakijken via https://promo.deskservices.nl/nl-nl/22-

0151/download/participating_products.pdf 

• Deze actie is alleen geldig bij de onderstaande winkelier(s):  

Bol.com 

• Verkooppartners van (lees: plazapartners/verkoop via derden) Bol.com.nl zijn 

uitgesloten. De actie is enkel geldig op direct verkochte producten van Bol.com. 

• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 

• Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen via 

https://www.tefal.nl/promotieregistratie en 2 foto’s te uploaden: 

o 1x een duidelijke foto van je aankoopbon  

o 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de 

originele verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte 

verpakking dienen zichtbaar te zijn.  

o Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden. 

• Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in 

ons bezit hebben. Dat betekent bij deze actie uiterlijk zondag 30 oktober 2022. 

• Zodra je de registratie volledig hebt ingevuld, ontvang je een bevestigingsmail met de 

vervolgstappen en de actiecode die te verzilveren is bij HelloFresh. 

• De HelloFresh actiecode, met €46,- tegoed, kan uiterlijk t/m 31 december 2022 

verzilverd worden via www.hellofresh.nl/tefal. 

• Je kunt het €46,- HelloFresh tegoed direct op 1 box verzilveren. Heb je tegoed over 

dan neem je dit mee naar de volgende bestelling. 

• Tefal behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen. 

• Tefal aanvaardt slechts 1 deelname per product. 

• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. Ben je woonachtig in 

Duitsland, België of Luxemburg, en je hebt het product in Nederland gekocht, dan 

wordt jouw deelname aan deze actie ook geaccepteerd. 

• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren. 

• Na een tijdige ontvangst en goedkeuring van de registratiegegevens, zal de HelloFresh 

cadeaucode binnen 6 weken per mail toegestuurd worden.  

• Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen 

verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de 

verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend. 

• Tefal is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de 

winkel en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de 

actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen 

aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Tefal van de 

actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen 

aan de actie. 

• Producten die in het kader van retournering zijn teruggestuurd of door de dealer uit 

coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. 

Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder 

aftrek aan Tefal terug te storten. 

• Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op 

misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke 

stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 



• Voor de uitvoering van deze actie maakt Tefal gebruik van de diensten van een 

uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving 

gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in 

te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit 

uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen. 

• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden uitsluitend gebruikt voor 

actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze 

actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden 

doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.  

We gaan zorgvuldig om met (persoons)gegevens: zie hiervoor ook ons privacybeleid: 

https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies 

 

https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies

