
ACTIEVOORWAARDEN JACKELIN FRANK 5TH ANNIVERSARY 

 
1. JACKELIN FRANK actie ‘JACKELIN FRANK 5th Anniversary’, op 29 september 2018 (hierna: de 

actie) wordt aangeboden door JACKELIN FRANK (geregistreerd bij de KvK onder nummer 
(hierna: JACKELIN FRANK).  
 

2. De actie loopt van 1 t/m 31 oktober 2018. 
 
3. Voor het verkrijgen van de producten van Perris en/of Maria Galland, dient deelnemer de 

behandeling in de actieperiode te ondergaan. 
 

4. De showergel of hairspray van Casamorati ontvangt deelnemer bij besteding van ten minste    
€ 125,00 incl. BTW aan parfums gedurende de actieperiode. 

 
5. Deelnemer kan als reinigingsproduct van Maria Galland kiezen uit: MG 60, MG 61, MG 62, MG 

64, MG 65a of MG 67. Om voor het kado in aanmerking te komen dient deelnemer tijdens de 
actieperiode gelijktijdig twee huidverzorgings-producten van Maria Galland aan te schaffen met 
een gezamenlijke waarde van € 75,00 incl. BTW. 

 
6. De kortingen gelden niet in combinatie met andere vouchers of andere kortingen. De korting 

geldt ook niet i.c.m. multiple treatment cards. 
 
7. JACKELIN FRANK behoudt zicht het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige 

wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op 
www.jackelinfrank.nl/actievoorwaarden. 

 
8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden 

uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden. 
 
9. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

JACKELIN FRANK. 
 
11. JACKELIN FRANK is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. 
 
12. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact 

opnemen met onze Beauty Store op het nummer 070 211 12 15 of mailen naar 
info@jackelinfrank.nl. 

 
13. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

actievoorwaarden. 


