Lees een maand gratis e-books op
Bookchoice.com
Je hebt een product gekocht waarbij je een maand lang toegang krijgt tot Bookchoice.com.
Dit is een actie vanuit de partner waarbij je toegang krijgt tot het assortiment van
Bookchoice.com. Hieronder staat precies omschreven welke stappen je neemt om mee te
doen met de actie.

Actie:
Wanneer je oordopjes of een hoofdtelefoon bij Coolblue koopt, krijg je middels een
voucherlink die je een dag na aankoop ontvangt in je e-mail een maand lang gratis toegang
tot Bookchoice.com.

Looptijd:
De actie loopt van 01-11-2017 tot 30-11-2017.

Wat heb je nodig?
De link in de mail die wij je na aankoop van een hoofdtelefoon en/of oordopjes via
Coolblue opsturen. Deze link werkt op je computer, laptop, mobiel en tablet.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 01-11-2017 en 30-11-2017 oordopjes of een hoofdtelefoon via
Coolblue.
2. Een dag na aankoop ontvang je per mail een unieke code. Deze wissel je op
www.bookchoice.com/coolblue-oordoppen of www.bookchoice.com/coolbluehoofdtelefoons.
3. Activeer je account en profiteer van 1 maand gratis lees- en luisterboeken. Na 1
maand verloopt je abonnement automatisch. De gedownloade boeken blijven ook

na de gratis maand permanent beschikbaar. Je hebt tot 31 maart 2018
om je actiecode te verzilveren.
De boeken waar je uit kiest zijn:
In november:
Grijs gebied - Marion Pauw
Rag doll - Daniel Cole
Dood spel - Harlan Coben
Als we elkaar terugzien - Kristin Harmel
Helemaal het einde - Lisette Jonkman
Uit liefde, meneer Tuschinski - Tanya Commandeur
Niks - Koen Gubbels
De zwarte brug - Erik Vlaminck
In december:
Een leven na jou - Jojo Moyes
Het jachtseizoen - Mason Cross
Een nieuw begin - Angelique Haak
Ten oosten van de afgrond - Thomas Engström
De vrienden van Matty - Nicci French
Een tragedie in New York - Maurice Seleky
Heel meester - Marcel Vaarmeijer
De Poppendokter - Diane Broeckhoven

