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Bestelformulier Zomeractie Bodylotions  
Juli – augustus 2015 
 

 
 
 

 

Aantal 
 

Artikelnr. Product Inkoopprijs Partnerprijs  Premium 
partnerprijs 

 

Zomeractie Bodylotions – Leverperiode : 27 juli t/m 14 augustus 2015 

 
----- x 1 
 

 
M10584 

 
Schappakket Zomeractie bodylotions 
 
2 x Granaatappel Regenererende Bodylotion 200 ml 
2 x Wilde Rozen Verwennende Bodylotion 200 ml  
2 x Citrus Hydraterende Bodylotion 200 ml  
2 x Evening Primrose Verstevigende Bodylotion 200 ml 
2 x Duindoorn Voedende Bodylotion 200 ml  
10 x Travel Wilde Rozen Bodylotion 20 ml  
10 x Travel Evening Primrose 20 ml  

 

 
€ 81,86 
Marge: 34,9% 

 
€ 80,06 
Marge: €36,2% 

 
€ 77,60 
Marge: €38,2% 

 
 
Actievoorwaarden  

- Om deel te nemen aan de wedstrijd onderneem je de volgende stappen :  

o De actie een prominente plaats in je winkel geven en foto’s nemen van deze plaatsing 

o Een e-mail sturen naar info@weleda.be met de volgende informatie: 

 Onderwerp : Wedstrijd zomeractie Bodylotions  

 Bewijsmateriaal (min. 2 foto’s) van de plaatsing van de zomeractie in je winkel  

 Vermelding van de naam van de winkel, contactpersoon en adres 

- Enkel inzendingen verstuurd per e-mail, van 1 augustus tem. 31 augustus dingen mee naar de prijs. 

Inzendingen die later verstuurd worden komen niet meer in aanmerking.   

- Enkel inzendingen die al de gevraagde informatie bevatten, dingen mee naar de prijs 

- De prijs bestaat uit een volledige terugbetaling adhv. een credit nota van het Bodylotion-zomerpakket, 

zoals gespecifieerd in het bestelformulier.  

- De selectie van de winnaars vindt plaats op basis van creativiteit en eigen initiatief. Een anonieme jury 

zal de 5 beste inzendingen kiezen, deze krijgen alle 5 hun bodylotion zomerpakket terugbetaald  

- Enkel de winnaars zullen gecontacteerd worden door hun regiomanager, dit uiterlijk 15 september 

2015.  

- De uitslag van de wedstrijd wordt niet betwist, over de uitslag van de wedstrijd zal niet 

gecommuniceerd worden.  

 

Klantnummer :   Winkelnaam :   

Woonplaats :   Contactpersoon:   

mailto:info@weleda.be

