€25,- korting op je boeking bij Booking.com
na aankoop van een hoofdtelefoon
Je hebt een product gekocht waar een korting bij Booking.com op zit. De korting is een actie
vanuit de partner waarbij je een kortingsvoucher ter waarde van € 25,- van Booking.com
krijgt. Hieronder staat precies omschreven wat je moet doen om je korting te verzilveren.

Actie:
Wanneer je een hoofdtelefoon bij Coolblue koopt, krijg je middels een unieke voucherlink
in je mail €25,- korting op je volgende boeking bij Booking.com.
Let op! De link wordt pas gestuurd de dag nadat je een bestelling hebt geplaatst, na 12 uur ‘s middags.
Let op! Deze kortingsactie is alleen van toepassing bij een boeking van minimaal €100,-.

Looptijd:
De actie loopt vanaf 08-03-2018 tot en met 13-05-2018. De voucherlink die je hierbij krijgt,
kun je tot uiterlijk eind mei verzilveren. Je hebt tot en met 30 juni 2018 de tijd om een
reservering of boeking op de website van Booking.com te maken. De deadline van 30 juni
geldt niet voor het verblijf in de accommodatie. Zo boek je zonder problemen een vakantie
of overnachting voor volgend jaar, mits de reservering maar voor de deadline van 30 juni
valt.

Wat heb je nodig?
De link in de mail die wij je na aankoop van een hoofdtelefoon via Coolblue opsturen. Deze
link werkt op je computer, laptop, mobiel en tablet, maar nog niet in de Booking.com App.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop vanaf 08-03-2018 tot en met 13-05-2018 een hoofdtelefoon bij Coolblue.
2. Je ontvangt de volgende dag in de mail een unieke voucherlink naar de website van
Booking.com.

3. Verzilver je €25,- korting door via de voucherlink direct de website van
Booking.com te openen en een vakantie of overnachting te boeken. De
pagina waarop je de korting kunt verzilveren, herken je aan de blauwe
balk onderin:

4. Indien je boeking is bevestigd, wordt de €25,- korting 2
 dagen nadat je van je
accommodatie bent uitgecheckt op de creditcard teruggestort. Heb je niet met
een creditcard geboekt? Dan krijg je na je verblijf een e-mail waarin je de € 25,- kan
claimen.
Let op! De voucherlink is één keer bruikbaar per klant. Maar mocht je de boeking willen
annuleren, dan kan je de voucherlink die in je mail hebt ontvangen weer gebruiken.

Geldigheid
❏ Het is niet mogelijk om de Coolblue cadeaubon in te wisselen voor contant geld.
❏ De actie is geldig in Nederland en België.

