Actievoorwaarden
Kerstactie: GRATIS Dinerbon!

Introductie
Voor kerst brengen veel van onze klanten een editie uit. Zóveel dat wij extra kosten moeten
maken voor tijdelijk personeel en extra machines. Liever sparen we dit geld uit en geven we
het terug aan u. Daarom geven we een gratis dinerbon als u helpt deze kerstdrukte beter te
spreiden. Als u gebruik wilt maken van deze actie, levert u net iets eerder of later uw editie
aan. In plaats van een dinerbon kunt u ook kiezen voor een ander cadeau.
Verschillende cadeaus
Als cadeau kunt u kiezen uit:
 Een dinerbon die u kunt besteden bij aangesloten restaurants
 Een kerstpakket
 Een gift die wij namens u overmaken aan het Oranje Fonds
 Een storting die wij direct aan uw vereniging, stichting of bedrijf overmaken

Waarde van het cadeau
De waarde van het cadeau kan per jaar verschillen en wordt gepubliceerd op onze website
op de pagina www.bladnl.nl/kerstactie. In 2018 is deze waarde 35 euro. U ontvangt dus een
dinerbon of kerstpakket van 35 euro, of wij maken 35 euro over aan het Oranje Fonds of uw
organisatie.

Op = op
Het aantal cadeaus is beperkt (op = op). U reserveert uw cadeau door het formulier in te
vullen op onze website op de pagina www.bladnl.nl/kerstactie. Bij het formulier staat
vermeld hoeveel cadeaus er op dat moment nog beschikbaar zijn. Wanneer alle cadeaus zijn
gereserveerd, kunt u niet meer deelnemen aan deze actie.

Voorwaarden
Het cadau wordt alleen verstrekt als aan de volgende punten is voldaan:
1. Het blad dat u laat drukken voor deze actie heeft een oplage van 300 exemplaren of
meer. Deze actie is dus niet geldig voor bladen met een oplage van minder dan 300
exemplaren.
2. U heeft vooraf via onze website het formulier ingevuld om uw cadeau te reserveren.
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3. U heeft de drukopdracht voor uw blad daadwerkelijk op de datum aangeleverd
binnen de periode die u bij de reservering had aangegeven. Onder ‘aanleveren’
wordt verstaan dat wij zowel de drukklare bestanden als de benodigde specificaties
of andere informatie van u hebben ontvangen. Onder ‘datum’ wordt verstaan een
kalenderdag, vanaf 0:00 tot 24:00 uur.
4. Uw opdracht wordt verwerkt volgens onze normale levertijd. Deze actie is niet geldig
voor spoedopdrachten.
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