Actievoorwaarden
After Summer Specials
Bij aankoop van minimaal 45 m2 vtwonen tegels by Douglas & Jones ontvang je
tijdelijk een vtwonen cadeaukaart t.w.v. € 300,-. Op deze actie zijn de volgende
algemene actievoorwaarden van toepassing:

● De actie betreft een aankoop van minimaal 45 m2 vloer- en/of wandtegels van
de series Mold (m.u.v. de douchetegel), Composite, Classic en Blancs van vtwonen
tegels by Douglas & Jones bij één van onze officiële vtwonen tegels dealers.
(https://douglasjones.nl/dealer-locator/)
● Een combinatie van de genoemde series, kleurtinten en formaten is mogelijk,
zolang het totaal maar minimaal 45 m2 is. Andere series uit de collectie van
vtwonen tegels by Douglas & Jones zijn van deze actie uitgesloten.
● De aankoop is gedaan in de actieperiode (15 september t/m 30 november) met
een uitlevering in 2020. Aankopen vóór of na deze periode zijn uitgesloten.
● De cadeaukaart wordt verstrekt via de dealer binnen 10 werkdagen na levering
van de tegels. De cadeaukaart hoeft dus niet apart te worden aangevraagd.
● De cadeaucheque heeft een geldigheid tot minimaal 15 september 2022 en
is automatisch geactiveerd bij ontvangst. Controleer de geldigheidsduur van de
vtwonen cadeaucheque via https://shop.vtwonen.nl/cadeaukaart/
● De waarde van de vtwonen cadeaukaart is niet inwisselbaar voor contant geld
of een andere prijs.
● Deze actie is een initiatief van Tegelgroep Nederland B.V*. Zij behoudt zich te
allen tijde het recht om deze actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen.
● Tegelgroep Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of
zetfouten.
● Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Tegelgroep Nederland B.V.
en vtwonen tegeldealers.
● Op de actie is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
● Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met
bovenstaande voorwaarden.
* Tegelgroep Nederland is merkhouder van Douglas & Jones.
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