
KORTE ACTIEVOORWAARDEN  

 

Actievoorwaarden NESCAFÉ Dolce Gusto – Blokker koffie tegoed promotie 
 

Koop van 08 september 2016 tot en met 25 september 2016 één van de volgende deelnemende NESCAFÉ Dolce Gusto 

KRUPS machines (ongeacht de kleur) en ontvang een koffie tegoed ter waarde van €50 voor de NESCAFÉ Dolce Gusto 

webwinkel: 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Oblo 

NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo 

NESCAFÉ Dolce Gusto MiniMe 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio2 

NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 3 

NESCAFÉ Dolce Gusto Drop 

NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo 

NESCAFÉ Dolce Gusto Movenza 

 

Deze Actie is alleen geldig voor de deelnemende NESCAFÉ Dolce Gusto machines die bij Blokker B.V. in Nederland zijn 

gekocht. Alle De’Longhi machines en de KRUPS Piccolo KP100B Antracite zijn uitgesloten van deze Actie.  

Voor maximaal 5 NDG machines per NAW-combinatie kan het Kortingsbedrag worden aangevraagd 

 

Maak een duidelijke foto van de volledige kassabon van de deelnemende machine en de doorgekraste EAN code 

De kortingscode ter waarde van 50 euro (hierna Kortingsbedrag) kan de deelnemer verkrijgen door de gevraagde gegevens op 

de Actiewebsite (www.dolce-gusto.nl/blokkerkoffietegoed) in te voeren en een kopie van de aankoopbon op de Actiewebsite te 

uploaden. 

 

Het 50 euro koffie tegoed is een kortingscode. Deze is eenmalig te gebruiken in de webwinkel van NESCAFÉ Dolce Gusto te 

bereiken via www.dolce-gusto.nl. Het is in geen geval mogelijk om de waarde van de koffie in geld terug gestort te krijgen. 

 

Doorloop de volgende stappen om het koffietegoed te activeren; 

1. Selecteer de koffie in de webshop 

2. Voeg deze in je winkelmandje toe 

3. Vul de kortingscode in 

4. De aanbieding/korting wordt dan automatisch toegevoegd aan je mandje 

Note; Het is een eenmalige kortingscode welke niet meermaals ingezet kan worden. Het advies is dan ook om voor minimaal 

50 euro koffie in de winkelmand te plaatsen. 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto streeft er naar om de aanvraag binnen 3 weken behandelt te hebben. Hier kunnen geen rechten aan 

ontleend worden. De aanvraag dient ten laatste op 23 oktober 2016 ingediend te worden. Aanvragen na deze datum worden 

niet meer in aanmerking genomen. Het Kortingsbedrag is geldig tot 31 december 2016. De deelnemer/aanvrager dient in 

Nederland woonachtig te zijn.   

http://www.dolce-gusto.nl/


LANGE ACTIEVOORWAARDEN  

 
Actievoorwaarden NESCAFÉ Dolce Gusto – Blokker koffie tegoed promotie 
 

Algemeen 

1. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de 

actie " NESCAFÉ DOLCE GUSTO - BLOKKER KOFFIE TEGOED PROMOTIE” (hierna de "Actie"). 

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. 

3. De algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing 

 

Voorwaarden 

1. Deelnemers dienen een Krups NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine te kopen bij een Blokker B.V. winkel in Nederland 

(online of offline) van 08 september 2016 tot 25 september 2016. De deelnemers dienen zich vervolgens te registreren op de 

website www.dolce-gusto.nl (hierna de “Actiewebsite”). 

Uiterlijk op 23 oktober 2016 dienen de deelnemers op de Actiewebsite hun gegevens in te vullen en een kopie van de 

aankoopbon van de deelnemende koffiemachine te uploaden om een kortingscode ter waarde van € 50,- voor de webshop 

Dolce-gusto.nl (hierna het “Kortingsbedrag”) te kunnen ontvangen. 

2. Deze Actie is alleen geldig voor NESCAFÉ Dolce Gusto machines die bij Blokker B.V. in Nederland zijn gekocht. Alle 

De’Longhi machines en de KRUPS Piccolo KP100B Antracite zijn uitgesloten van deze Actie. 

3. de volgende modellen nemen deel aan de Actie; 

Type Omschrijving 

KP1000 NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo - matt black 

KP1101 NESCAFÉ Dolce Gusto Oblo - wit 

KP1105 NESCAFÉ Dolce Gusto Oblo - rood 

KP1108 NESCAFÉ Dolce Gusto Oblo - zwart 

KP1009 NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo - titanium 

KP1201 NESCAFÉ Dolce Gusto MiniMe - arctic Grey 

KP1208 NESCAFÉ Dolce Gusto MiniMe - black 

KP1608 NESCAFÉ Dolce Gusto Genio2 - black 

KP160T NESCAFÉ Dolce Gusto Genio2 - titan 

KP1500 NESCAFÉ Dolce Gusto Genio - matt black 

KP1509 NESCAFÉ Dolce Gusto Genio - titanium 

KP161M NESCAFÉ Dolce Gusto Genio2 - mini 

KP2208 NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 3 - matt black 

KP2308 NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 3 automatic - matt black 

KP230T NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 3 automatic - titanium 

KP3501 NESCAFÉ Dolce Gusto Drop - white 

KP3505 NESCAFÉ Dolce Gusto Drop - red 

KP350B NESCAFÉ Dolce Gusto Drop - silver 

KP5000 NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo - charcoal grey 

KP5002 NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo - white / chocolate 

KP5105 NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo Automatic - red 

KP5108 NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo Automatic - matt black 

KP510T NESCAFÉ Dolce Gusto Circolo Automatic - titanium 

KP6008 NESCAFÉ Dolce Gusto Movenza - black 

KP600E NESCAFÉ Dolce Gusto Movenza - silver 

4. Het Kortingsbedrag kan de deelnemer verkrijgen door de gevraagde gegevens op de Actiewebsite in te voeren, een kopie 

van de aankoopbon op de Actiewebsite te uploaden en een foto van de doorgekraste streepjescode (EAN code) te uploaden. 

Het Kortingsbedrag is geldig tot 31 december 2016. 

5. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de originele aankoopbon van een NESCAFÉ Dolce Gusto machine en dient deze 

te bewaren tot de kortingsaanvraag is afgerond. Organisator kan de deelnemer verzoeken de originele aankoop bon op te 

sturen. 



6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste 

aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. 

7. Voor maximaal 5 NDG machines per NAW-combinatie kan het Kortingsbedrag worden aangevraagd. 

8. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname en in Nederland woonachtig is mag 

deelnemen aan de actie. De organisator is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen 

deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van 

Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie. 

9. Deelnemers dienen hun aanvraag uiterlijk op 23 oktober 2016 te uploaden. Uploads ná 23 oktober 2016 worden niet meer in 

behandeling genomen. 

10. De deelnemer dient de volgende stappen te doorlopen om het Kortingsbedrag te activeren; 

1. Selecteer de gewenste koffie in de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto (www.dolce-gusto.nl) 

2. Voeg deze in je winkelmandje toe 

3. Vul de verkregen kortingscode in het daarvoor bestemde veld in (Registratie- of promotiecodes inwisselen) 

4. De aanbieding/korting wordt dan automatisch toegevoegd aan je mandje 

11. Het is in geen geval mogelijk om het verkregen Kortingsbedrag van de koffie in geld terug gestort te krijgen. 

12. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

13. De deelnemer dient in Nederland woonachtig te zijn. 

  

Privacy 

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken 

bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op 

het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking 

voor het Kortingsbedrag. 

2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de 

privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de \www.dolce-gusto.nl 

3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een 

gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft 

Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat 

voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of 

aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken. 

  

Aansprakelijkheid 

1. De Organisator en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang 

tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is 

te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator. 

2. De Organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de 

Actie. De Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten 

van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De 

organisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn 

dan ook voorbehouden. De Organisator is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in 

het binnenkomen van de inzendingen.  

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het Kortingsbedrag waarop de Deelnemer bij een 

correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad. 

 

 

  

Slotbepalingen 

 

1. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder 

opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. 

2. De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te 

sluiten. 

3. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 

4.  Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden 

tot Nestlé Consumentenservice, tel: 0800-3652348 keuze 2, e-mail: dolce.gusto@nl.nestle.com 

  

mailto:dolce.gusto@nl.nestle.com


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 22-08-2016 te Amstelveen. 
 

 


