
Hoe ontvang je jouw toegangskaarten 
voor de Philips-dagen in de Efteling?
Let op: Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs te uploaden.

Stap 1:  Ga naar www.philips.be/acties en klik op de betreffende actie. 
Stap 2:  Vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van 

het aankoopbewijs en de streepjescode van het product te uploaden. We 
streven ernaar je registratie binnen 4 weken te controleren.

Stap 3:  Nadat je registratie is gecontroleerd en goed gekeurd ontvang je een 
e-mail met daarin een unieke code en de link naar de website waar je 
de te ontvangen toegangskaarten kunt aanvragen en eventueel extra 
toegangskaarten kunt bijkopen.

Stap 4:  Volg vervolgens de stappen op de website om de 2 toegangskaarten te 
ontvangen en eventueel extra toegangskaarten bij te kopen.

Stap 5:  Na afronding van het bestelproces ontvang je een e-mail met daarin een 
downloadlink voor je e-tickets.

Je kan je alleen online registreren voor deze actie en de tickets aanvragen, per post 
registreren of uw toegangskaarten ontvangen is niet mogelijk.

• De toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht aan/via derden, ook kunnen 
deelnemers aan de actie geen aanspraak maken op een financiële compensatie. 

• Tijdens de Philips-dagen in de Efteling worden er eventueel foto’s of andere filmpjes 
te maken voor promotionele doeleinden. Wanneer je deelneemt aan de actie 
verleent de deelnemer hiervoor zijn akkoord.

• Deelnemers zullen Philips en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk 
stellen voor enige (direct of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) 
deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde toegangskaarten. Philips draagt geen 
enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van 
welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren 
van de op grond van de actie toegekende toegangskaarten.

• Philips kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: 
transmissies via het internet/slecht functioneren van het internet en/of gebruikte 
software/de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken/om het 
even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

• Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door
Philips in verband met de actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of aan 
andere partijen gegeven.

• Philips behoudt zich het recht om de actie of zijn verloop te wijzigen indien 
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van diens wil 
dit rechtvaardigen. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld ingevolge van 
omstandigheden buiten diens wil om, de actie zou moeten worden onderbroken, 
uitgesteld of geannuleerd.

• Philips behoudt zich het recht een deelnemer uit te sluiten ingeval van vaststelde 
fraude of misbruik.

• Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer 
je deelneemt aan deze actie verzoeken wij je je daarbij te houden aan de lokale 
wetgeving. Deelname of inzendingen in strijd met de wet zijn ongeldig. Alle geschillen 
die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door 
een bevoegde rechter.

• Voor deze actie zijn ook de algemene voorwaarden van de Efteling van kracht. Deze 
zijn te vinden op www.efteling.com.

Actievoorwaarden Philips algemeen:
• De actie wordt georganiseerd door Philips Personal Health Postbus 81 3900 Overpelt 

België.
• Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben 

kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
• Deelnemen aan de actie kan via www.philips.be/acties.
• De kaartjes kunnen alleen digitaal verzonden worden.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in België en 

Groot-Hertogdom Luxemburg bij bol.com en Coolblue in de periode van 18 augustus 
2018 t/m 22 oktober 2018, na het verstrijken van de actieperiode is deelname niet 
meer mogelijk.

• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 30 november 2018 in ons bezit te zijn.
• Voor registratie van het product is de aankoopbon en de streepjescode van het 

product nodig.
• Philips aanvaardt maximaal 1 product registratie per deelnemer voor deze actie.
• Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
• Wij adviseren het originele aankoopbon van het product te bewaren voor 

garantiedoeleinden.
• Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
• Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je 

ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.

Actievoorwaarden Philips-dagen in de Efteling:
• Je ontvangt bij aankoop van één van bovenstaande Philips producten 2 

toegangskaarten voor één van de Philips-dagen in de Efteling.
• De toegangskaarten dienen tevens als uitrijkaart om het parkeerterrein van 

de Efteling te verlaten. Deze dien je te bewaren om te scannen bij de slagboom 
van de Efteling.

• Je hebt de mogelijkheid om maximaal 4 extra toegangskaarten voor één van de 
Philips-dagen in de Efteling bij te kopen à €19,- per stuk. 

• Het is niet mogelijk extra toegangskaarten voor verschillende Philips-dagen in de 
Efteling te bestellen. Alle kaarten dienen op één en dezelfde dag gebruikt te worden.

• De Philips-dagen in de Efteling zijn op zondag 25 november 2018, zaterdag 
8 december 2018 en zaterdag 2 februari 2019. Je kan op één van deze dagen 
je toegangskaart(en) gebruiken. Op alle andere dagen van het jaar zijn de 
toegangskaarten van deze actie niet geldig. 

• Het is mogelijk dat één van bovenstaande dagen niet meer beschikbaar is tijdens 
de reservering, deze dag is dan volgeboekt. Je kan dan toegangskaarten bestellen 
voor één van de andere beschikbare dagen. Indien er geen toegangskaarten meer 
beschikbaar zijn, zijn alle Philips-dagen in de Efteling helaas volgeboekt. 

• Je dient tijdens het bestelproces aan te geven voor welke dag (van de 
eerdergenoemde dagen) je de toegangskaarten wil ontvangen en hoeveel je er 
eventueel bij wilt kopen. Dit kan later niet meer gewijzigd worden.

twitter.com/PhilipsBeLux

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.be/acties of bel met de Philips Consumentenlijn: 
België: 027 007260 (lokaal tarief) Groot-Hertogdom Luxemburg: 24871095 (lokaal tarief)

Facebook.com/PhilipsBeLux

FC6812/01
FC6813/01

FC6822/01

FC6823/01

GC9620/20

GC9650/80
GC9614/20
GC9615/20

GC9622/20
GC9630/20

GC9640/60
GC9642/60

GC8702/30
GC8703/20

GC8711/20

GC8712/20
GC8713/20
GC8715/20

GC8721/30

GC8723/20

GC8731/20
GC8733/20
GC8735/80

GC8950/30
GC8962/40

FC8941/09
FC8942/09
FC8955/09

FC8779/09
FC8780/09
FC8781/09
FC8782/09
FC8783/09
FC8784/09

FC8785/09
FC8786/09

FC8722/09
FC8723/09

FC8956/09
FC8957/09

FC9926/09

FC9928/09

FC9929/09  

FC9922/09

FC9920/09

FC9745/09
FC9932/09

FC9921/09




