
Deelnemende typenummers:

Hoe ontvang je het ontbijtpakket t.w.v. €25,-?
Stap 1:  Koop een deelnemende SENSEO® Original of Viva Café en meld je aan  

op www.senseo.nl/acties

Stap 2:  Tijdens het aanmelden dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en de 
streepjescode van de verpakkingen van de aangeschafte SENSEO® Original of 
Viva Café te uploaden.

Stap 3:  Binnen een uur na registratie ontvang je een bevestigingsmail. Binnen uiterlijk  
2 weken wordt deze registratie beoordeeld.

Stap 4:   Na goedkeuring ontvang je van ons een e-mail met een unieke link waarmee je 
jouw ontbijtpakket kunt bestellen. Jouw ontbijtpakket kun je op een door jou 
gekozen datum* en adres laten bezorgen.

Actievoorwaarden:
•  Deze actie van Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. geldt alleen voor aankopen gedaan in 

Nederland in de periode van 30 maart t/m 31 mei 2020.
•  Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 14 juni 2020 ontvangen te zijn op www.senseo.nl/acties. 

Onvolledig inzendingen worden niet geaccepteerd. 
•  Het bestelde ontbijtpakket kan tot en met uiterlijk 31 augustus 2020 bezorgd worden op een 

gekozen adres binnen Nederland. 
•  Maximaal 2 inzendingen per naam en adres. 
•  Deze actie is alleen geldig voor aankopen en bezorging binnen Nederland.
•  Wegens grotere drukte rondom Moederdag wordt geadviseerd om het pakket ruim op tijd te 

bestellen.
•  Is de ontvanger niet thuis wanneer uw pakket wordt bezorgd? Dan bieden we standaard het 

pakket bij de buren aan. Tweede poging: Als het twee keer niet is gelukt om een pakket te 
bezorgen bij de ontvanger, dan brengen we het naar een PostNL-locatie. Daar kan de ontvanger 
binnen twee weken zijn pakket ophalen.

•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder of 

wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.

*  Bezorging is mogelijk van maandag t/m zaterdag. 
Kijk voor meer informatie en de uitgebreide voorwaarden op www.senseo.nl/acties
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