Actievoorwaarden
1. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Perrigo Nederland en zijn van toepassing op de
actie: Wartner €5 geld terug
2. Bij aankoop van Wartner Wrattenverwijderaar of Wartner Wrattenpleisters ontvang je €5
retour. Deze actie geldt voor de volgende producten:
8710537040456

Wartner Wrattenverwijderaar (51ml)

8710537042368

Wartner Wrattenpleisters (24 stuks)

3. Deze promotie is alleen geldig indien je het product in Nederland hebt gekocht.
4. Deze promotie is alleen geldig voor consumenten woonachtig in Nederland of België.
5. Je kunt maximaal één keer deelnemen aan deze actie per adres, IBAN en e-mailadres. Een
uitzondering op deze voorwaarde geldt wanneer je zowel de wrattenverwijderaar als de
wrattenpleisters hebt gekocht: dan is het mogelijk om per product één keer deel te nemen
aan deze actie.
6. De actie is geldig tot en met zes maanden na aankoop van het product.
7. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Wartner.
8. Deze promotie kent geen beperking wat betreft deelnemende winkels.
9. We streven ernaar het retourbedrag binnen 4 weken na goedkeuring van een volledige en
geldige registratie over te maken op je bankrekening.
10. Vul het online aanmeldformulier in en upload de volgende documenten: 1.) Foto originele
kassabon; 2.) foto streepjescode van de verpakking.
11. Perrigo behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen,
zonder schriftelijke opgave van reden.
12. Als je vragen en/of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact
met ons opnemen via wartner@consumercare.info. Ook kun je het contactformulier invullen
op de registratiepagina.
13. Bij vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de organisator zonder opgaaf van
reden besluiten bepaalde deelnemers uit te sluiten.
14. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens en
conform de privacywet in België.
15. We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen
verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag
volledig hebben afgehandeld. Op deze wijzen kunnen wij nagaan of wij u voldoende hebben
geholpen en u niet meer informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we
uw naam en e-mailadres gedurende 1 jaar na een klacht om onechte of kwaadwillige
klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we de persoonsgegevens die u ons via het
contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze persoonsgegevens volgens de
fiscale wetgeving langer moeten bewaren.
16. Door het invullen van het online registratieformulier verklaart u zich akkoord met de
geldende actievoorwaarden.

