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Deze algemene actievoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de kortingsactie ‘2e
dekbedovertrek voor de halve prijs’ (hierna: ‘de Actie’) van Smulderstextiel.nl B.V. (hierna:
‘Smulderstextiel.nl’). Door tijdens de actieperiode gebruik te maken van de Actie gaat de klant
akkoord met de Algemene Voorwaarden van Smulderstextiel.nl en de Voorwaarden behorende bij de
Actie.
Deze voorwaarden zijn beschikbaar gesteld als PDF bestand en op de actiepagina te downloaden, op
te slaan en te printen.
De Actie
Tijdens de actieperiode van 16 tot en met 31 mei 2019 krijgt de klant bij aanschaf van twee
dekbedovertrekken 50% korting op één van deze overtrekken. Deze korting wordt bij toevoeging van
ieder 2e dekbedovertrek in het winkelmandje automatisch als kortingsregel toegevoegd en wordt
verrekend over het goedkoopste dekbedovertrek. De Actie is geldig op zowel Smulderstextiel.nl als
op Smulderstextiel.be, Smulderstextiles.be en Smulderstextiles.fr en geldt voor alle
dekbedovertrekken; alle combinaties en maten zijn mogelijk. De Actie is niet geldig in combinatie
met andere kortingsacties, wel met reeds afgeprijsde producten. De Actie is niet geldig op aankopen
die voor 16 mei 2019 gedaan zijn.
Retourneren
Bij het retourneren van een deel van de (actie)bestelling wordt de korting opnieuw berekend op
basis van de artikelen die de klant heeft behouden. Het verschil tussen het originele aankoopbedrag
en het nieuwe orderbedrag wordt dan aan de klant geretourneerd. Kiest de klant ervoor artikelen om
te ruilen, dan worden de nieuwe artikelen bij de behouden artikelen gevoegd en wordt opnieuw
bekeken op welke artikelen de korting van toepassing is.
Smulderstextiel.nl behoudt zich het recht voor de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het
geval van wijziging of beëindiging wordt daarvan melding gemaakt op Smulderstextiel.nl als op
Smulderstextiel.be, Smulderstextiles.be en Smulderstextiles.fr. De actie is geldig zolang de voorraad
strekt.

