
EEN ASSORTIMENT VAN

100 CAPSULES 
GRATIS

bij aankoop van een Nespresso
Vertuo machine en 50 Vertuo 

capsules naar keuze.

H O E G E N I E T U VA N U W A A N B I E D I N G?

Gelieve het serienummer van uw machine (bevindt zich 
onderaan de machine, op de doos of op het lekrooster) 
alsook een digitale kopie van uw aankoopbewijs (aan-
koopfactuur of kasticket) bij de hand te houden. 
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1
Koop een Nespresso Vertuo machine tussen 19/10/2022 
tot en met 31/07/2023 in een van de deelnemende 
verkooppunten in België. 
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Indien u via onze website besteld, klik dan op «Geniet van 
mijn aanbieding» om doorgestuurd te worden naar onze 
promotiewebsite.
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Zodra u uw aanvraag, inclusief een ko �  ebestelling, hee�  
volbracht en Nespresso uw aanvraag goedgekeurd hee� , 
ontvangt u uw ko �  ebestelling maximaal 3 werkdagen na 
de goedkeuring op een adres naar keuze. 
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Registreer uw machine en bestelt minimum 50 Vertuo
capsules naar keuze om het gratis assortiment van 
100 Vertuo capsules te ontvangen. De factuur van uw 
bestelling zal toegevoegd worden aan uw pakket of ver-
zonden worden per e-mail.

Hee�  u vragen tijdens uw online registratie? Contacteer onze 
klantendienst op nespresso.com/be/nl/service-faq
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Bezoek een Nespresso Boutique, ga naar 
nespresso.com/be/nl/machineo� er, scan de 
QR-code of bel naar het gratis nummer 
0800 162 64 om uw aanvraag in te dienen 
(ten laatste op 31/08/2023).

A L G E M E N E  VO O R WA A R D E N

•  Registreer uw machine en bestel minimum 50 Vertuo capsules om uw gratis assortiment van 100 Vertuo capsules (dit 
assortiment bestaat uit 10 Diavoli� o capsules, 10 Altissio capsules, 10 Scuro capsules, 10 Fortado Deca� einato capsules, 
10 Master Origins Costa Rica capsules, 10 Arondio capsules, 10 Inizio capsules, 10 Melozio capsules, 10 Master Origins 
Colombia capsules en 10 Barista Creations Caramel Cookie capsules) te ontvangen. Het gratis assortiment zal automa-
tisch worden toegevoegd aan uw mandje. Nespresso behoudt zich het recht voor om een ontbrekende ko�  e te vervangen 
door een andere gelijkaardige ko�  evariatie.

•  Uw aankoopbewijs (aankoopfactuur of kasticket) dient leesbaar te zijn en het volgende te vermelden: de aankoopdatum, 
het machinetype, het verkooppunt en het aankoopbedrag.

•  Elke registratie is gekoppeld aan het unieke serienummer van uw ko�  emachine.
•  Een aanvraag is pas defi nitief geldig nadat u de registratie volledig hee�  voltooid en u het aankoopbewijs hee�  ingediend 

ten laatste op 31/08/2023.
•  Elke dubbele of onvolledige aanvraag en elke aanvraag die na 31/08/2023 wordt ingediend, worden als ongeldig 

beschouwd.
•  Deze aanbieding is niet converteerbaar in geld en niet cumuleerbaar met andere Nespresso aanbiedingen, is beperkt tot 

één per gezin of fi rma en per unieke bankrekening en geldt uitsluitend indien u woonachtig bent in België en uw toestel 
in België hee�  aangekocht bij één van onze partners (niet geldig op machines aangekocht in een Nespresso Boutique, 
online op nespresso.com of met een machine-abonnement (Nespresso Easy Machine)).

•  Door het indienen van uw aanvraag aanvaardt u dat er een persoonlijk Nespresso account zal worden aangemaakt (uw 
persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een account worden verwerkt in overeenstemming met ons 
privacybeleid dat beschikbaar is via nespresso.com/be/nl/legal) en aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.

Indien u nog vragen hee� , bel dan gratis onze klantendienst op 0800 162 64.


