
Cuisinart - Kookrestaurant arrangement voor 2 personen met € 45,- korting! 
De Kookfabriek is een gerenommeerde kookschool met 2 vestigingen in Amsterdam en Den Haag. 
Tijdelijk bieden wij u het Kookrestaurant arrangement voor 2 personen met € 45,- korting aan! Het speciale 
Kookrestaurant arrangement bestaat uit de bereiding van een 3-gangen seizoen menu inclusief een 
drankenarrangement (prosecco & snack bij binnenkomst, bier, huiswijnen, waters, frisdranken, koffie en thee met 
zoetigheid). In plaats van €145,- voor 2 personen betaalt u nu €100,-! 
 

Cuisinart producten die deel uit maken van de actie:  
P16DCE, FP14DCE, FP12DCSE, BFP603E, CBT700E, SB2E, GR4NE, GR35E, CJE1000E, PSC650E, ICE40BCE, DCC1200E. 
 
Actieperiode:  
1 november 2012 t/m 15 januari 2013. 
 
Hoe werkt de actie? 
Stuur de volledig ingevulde antwoordstrook samen met de uitgeknipte 
originele streepjescode uit de verpakking (bestaande uit 13 cijfers) samen met 
(een kopie van) het aankoopbewijs voor 31 januari 2013 in een gesloten en 
voldoende gefrankeerde envelop op naar onderstaand adres. U ontvang dan 
een voucher, welke recht geeft op € 45,- korting voor 2 personen, op het 
speciale Kookrestaurant arrangement. 
 
Cuisinart 
O.v.v. Kookfabriek 
Postbus 11016 
3004 EA Rotterdam 

 

Actievoorwaarden 
• Deze actie is alleen geldig voor de hierboven genoemde producten. 
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 1 november 2012 t/m 15 januari 2013. 
• Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen uiterlijk 31 januari 2013 in ons bezit te zijn. 
• U mag maximaal één antwoordcoupon per deelnemend product insturen. 
• U krijgt binnen 6 weken de voucher toegestuurd. 
• Deze actie is uitsluitend in Nederland geldig. 
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere Cuisinart acties en/of aanbiedingen. 
• BaByliss Nederland BV behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen. 
• Inzendingen worden eigendom van BaByliss Nederland BV. Uw gegevens worden verwerkt in 
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BaByliss Nederland BV gebruikt de 
gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en/of 
acties. 
• Alleen volledige en voldoende gefrankeerde inzendingen, inclusief originele streepjescode en 
(kopie) aankoopbewijs, worden in behandeling genomen. 
• Reclamatie is mogelijk tot 3 maanden na afloop van de actie. 


