
Creëer je favoriete 
feestdagen look met Carmen!

De vijf winnaars ontvangen een prijs die bestaat uit een 
prachtig Zinzi horloge en een Carmen beauty mirror. 
Dit pakket heeft een totale waarde van € 135,-.

EXTRA: alle inzendingen ontvangen een beauty 
accessoire ter waarde van € 25,-.
(mits wordt voldaan aan alle actievoorwaarden) 

Registreer je op yourtimetoshine.eu.

De actieperiode loopt van 12 november t/m 31 december 2018

feestdagen look met Carmen!feestdagen look met Carmen!

De vijf winnaars ontvangen een prijs die bestaat uit een 

BEN JIJ 1 VAN DE 
5 WINNAARS?

DOE MEE
EN MAAK KANS



•  Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene 

voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op winacties op 

de website www.yourtimetoshine.eu van Glen Dimplex 

Benelux B.V.. Door deelname aan de betreffende winacties 

gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene 

voorwaarden winactie. Daarnaast worden per winactie specifi eke 

voorwaarden van toepassing verklaard.

•  In de periode van 12 november t/m 31 december 2018 vindt 

de winactie voor de introductie van de Carmen Black Elegance 

plaats op de website van Yourtimetoshine.eu. Vĳ f deelnemers 
kunnen kans maken op één van de 5 hoofdprĳ zen bestaande 
uit prachtig Zinzi horloge (consumenten adviesprĳ s € 99,--) 
en een Carmen beauty mirror (consumenten adviesprĳ s 
€ 34,99). 

•  Extra actie: alle inzendingen ontvangen een leuke beauty 

accessoire ter waarde van € 25,--, mits wordt voldaan aan alle 

actievoorwaarden. 

•  Om kans te maken op één van de 5 pakketten (hoofdprijs) of om 

in aanmerking te komen voor de gratis beauty accessoire zijn de 

volgende richtlijnen van kracht:

 1.  Aanmelding uitsluitend op basis van de originele aankoop 

bon voorzien van de naam van één van de Carmen retailers.

 2.  Het moet één van de volgende Carmen Black Elegance 

actieproducten zijn: AC5200, CR5270, CT4725, HD3130, 
CT5197, CT6525, CT7000.

 3.  Het formulier online moet volledig en correct worden 

ingevuld. 

•  Actieproducten moeten zijn aangeschaft in de periode van 

12 november t/m 31 december 2018.

•  Om kans te maken op de eerder genoemde prijzen moeten 

zowel het ingevulde formulier als de aankoop bon binnen de 

gestelde termijn (12 november t/m 31 december 2018) binnen 

zijn. 

•  De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, 

actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

•  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een 

actie.

•  De winnaars kunnen per e-mail of per post bericht ontvangen 

van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven 

e-mailadres.

•  Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden 

gecorrespondeerd.

•  Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze 

campagne behoudt Glen Dimplex Benelux B.V. zich het recht 

voor om de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

•  Deelname is uitgesloten alle medewerk(st)ers van Glen Dimplex 

Benelux B.V. en alle deelnemers woonachtig buiten de Benelux. 

•  De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in 

geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of 

niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden 

voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is Glen 

Dimplex Benelux B.V. gerechtigd een andere winnaar te trekken.

•  De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van 

persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. 

Glen Dimplex Benelux B.V. mag de persoonsgegevens 

opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal 

worden behandeld conform de richtlijnen van de nieuwe privacy 

wetgeving (GDPR). Voor de Privacy Policy van Glen Dimplex 

Benelux B.V. verwijzen wij naar deze pagina.

•  De deelnemer geeft toestemming tot bekendmaking van 

zijn/haar volledige naam bij het winnen van de actie om 

deelnemers te informeren over de uitslag via e-mail, de website 

yourtimetoshine.eu en de social media accounts van Carmen.

•  De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering 

te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat 

kader is Glen Dimplex Benelux B.V. gerechtigd om na digitale/

schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken 

aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

•  Binnen twee maanden zal de gewonnen prijs per post aan de 

winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van 

de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld 

persoonlijk) of tijdstip aan de winnaar worden overhandigd.

•  Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de 

winactie kunt u gebruik maken van het e-mailadres 

marketing@carmen.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de 

winactie.

ACTIEVOORWAARDEN 
CARMEN BLACK ELEGANCE ACTIE
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Carmen actieproducten

CT7000

CT5197

HD3130

CT6525

CR5270

AC5200

BEN JIJ 1 VAN DE 
5 WINNAARS?

DOE MEE
EN MAAK KANS
De vijf winnaars ontvangen een prijs die 
bestaat uit een prachtig Zinzi horloge en 
een Carmen beauty mirror. Dit pakket 
heeft een totale waarde van € 135,-.

CT4725




