
ACTIEVOORWAARDEN
Whirlpool vaatwasser + 6 maanden gratis Dreft Platinum Plus (2021-2022)

Lees deze bijzondere actievoorwaarden en de bijbehorende algemene actievoorwaarden
zorgvuldig door. Voor zover in deze bijzondere actievoorwaarden niet wordt afgeweken zijn de
algemene actievoorwaarden op de actie onverkort van toepassing.

Artikel 1 – Actie

● Ga naar www.whirlpool.nl
● Vul het online aanmeldformulier in
● Scan de aankoopbon
● Upload dit bestand uiterlijk 28 februari 2022
● U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Bewijs van verzending, bestelbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een
kopie van) de factuur, de pakbon of de kassabon is geldig als bewijs van aankoop.

Indien u problemen ondervindt bij het online registreren, neem contact op met Whirlpool per
e-mail: nl_marketing@whirlpool.com.

● Inzendingen die te laat, of incompleet verzonden zijn, worden niet in behandeling
genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die u verstuurt. Whirlpool is niet
verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

● Deze actie geldt alleen voor consumenten vanaf 18 jaar.

Artikel 2 – Voordeel

● Bij aankoop van een van de deelnemende Whirlpool promotiemodellen krijgt u 6 maanden
gratis Dreft Platinum Plus. Het aantal tabletten is gebaseerd op een gemiddeld aantal keer
afwassen per week met de aanbevolen dosering en normale condities.

● Whirlpool is te allen tijde gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een
gelijkwaardig alternatief voor het voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot
compensatie gehouden te zijn.

● De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.
● Whirlpool streeft ernaar het voordeel binnen 6 weken na het indienen van een geldige

registratie af te leveren.



Artikel 3 – Promotiemodellen

● Deze actie is enkel geldig op de volgende modellen:

WFO 3O41 PL X
WFO 3T141 P X
WFC 3C34 P
OWFC 3C26 X
WRFC 3C26 X
WSFO 3T223 P
WFC 3C26 P
WFC 3B+26
WSFC 3M17 X

WIS 1150 PEL
WIP 4O41 PLEG
WIO 3T141 PES
WIO 3T133 PLE
WSIO 3T223 PE X
WIC 3C33 PE
WIS 5020
WIS 5010
WCIC 3C26 PE

WKIC 3C26
WI 7020 P
WI 3010
WUC 3C33 F X
WBC 3C34 P X
WBC 3C26 X

● Deze actie geldt alleen indien de deelnemer het Whirlpool product heeft gekocht bij een
winkel in Nederland. Whirlpool is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de
actiemodellen bij de deelnemende winkels.

Artikel 4 – Actieperiode

● De actie heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022 (orderdatum) en
zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 – Actiegebied

● De actie geldt alleen op goederen die in Nederland aangekocht zijn en de deelnemer dient
te beschikken over een geldig Nederlands woonadres. Het product moet bovendien
voldoen aan de specifieke voorwaarden die gelden zoals beschreven onder
promotiemodel en actie van deze bijzondere actievoorwaarden.

Artikel 6 – Overig

● Uw persoonlijke gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale
privacy wetgeving en in overeenstemming met de Whirlpool Privacyverklaring.

● Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene
Voorwaarden van Whirlpool en deze Bijzondere actievoorwaarden zoals vermeld op de
registratiepagina.

● Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw
rechten, kunt u ons privacybeleid raadplegen op www.whirlpool.nl.

Laatste wijziging: 28 september 2021

https://www.whirlpool.nl/pages/privacybeleid

