
Bij aankoop van een Nespresso machine ontvangt 
u €50 koffiekorting bij uw eerstvolgende koffie-
bestelling van minstens 150 capsules. Bestaande 
Nespresso klanten kunnen eveneens genieten 
van deze aanbieding.

ACTIEPERIODE 

De aanbieding is geldig bij aankoop van een Nespresso machine 
van 2 mei 2019 tot en met 9 juni 2019 in elk deelnemend verkoop-
punt in België. 

HOE GENIET U VAN UW KOFFIEKORTING? 

U heeft de keuze uit 2 mogelijkheden (vóór 30/06/2019): 

Bezoek een Nespresso Boutique:

Antwerpen, Wijnegem Shopping Center, Gent, Hasselt, Leuven, 
Brussel, Woluwe Shopping Center, Luik, Bergen en tijdelijk in 
Brugge.

Neem mee bij uw bezoek: 

1. Het origineel aankoopbewijs

2. Het serienummer van uw machine (u vindt dit nummer onde-
raan de machine, op de doos of op de sticker die zich op het 
lekrooster bevindt). 

Bestel minstens 150 capsules om te genieten van de €50 korting. 

Of bezoek www.nespresso.com/be/nl/promotion 

1. Gelieve de instructies op de website aandachtig te volgen en het 
serienummer van uw machine alsook een digitale kopie van uw 
aankoopbewijs bij de hand te houden.

2. Na de registratie van uw machine kunt u overgaan tot de bestel-
ling van uw koffie om zo van de koffiekorting te genieten.

3. Capsules dienen per veelvoud van 50 besteld te worden. Bestel 
daarom minimaal 150 capsules voor € 50 korting. Het overbli-
jvende te betalen bedrag kunt u overmaken aan de hand van 
een overschrijving die meegeleverd wordt.

4. Zodra Nespresso uw aanvraag goedgekeurd heeft, ontvangt u 
uw koffiebestelling maximaal 3 werkdagen na uw inschrijving op 
een adres naar keuze.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Uw aankoopbewijs (aankoopfactuur of kasticket) dient leesbaar 
te zijn en het volgende te vermelden: de aankoopdatum, het 
machine-type, het verkooppunt en het aankoopbedrag.

• Elke registratie is gekoppeld aan het unieke serienummer van uw 
machine.

•  Een aanvraag is pas definitief geldig nadat u de registratie 
volledig heeft voltooid en u het aankoopbewijs heeft ingediend 
vóór 30 juni 2019.

• Elke dubbele of onvolledige aanvraag die ingediend wordt na 
30 juni 2019 wordt als ongeldig beschouwd.

•  Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere Nespresso 
aanbiedingen, is beperkt tot één per gezin of firma en geldt 
uitsluitend indien u woonachtig bent in België en uw toestel in 
België aangekocht werd bij één van onze partners (niet geldig 
op de machines aangekocht in een Nespresso Boutique of 
online op www.nespresso.com).

• Door het indienen van uw aanvraag aanvaardt u bovenstaande 
voorwaarden. 

Heeft u vragen tijdens uw online registratie, bel ons gratis 
servicenummer 0800 162 64.
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