
Actiemodellen:
Chef Baker, Chef Patissier  
en Cooking Chef

* U ontvangt via mail een couponcode t.w.v. € 200,-. De korting is te gebruiken bij aankoop van  
keukenmachine accessoires (min. aankoopbedrag € 300,-)

GRATIS
MULTIMOLEN
+ € 200 KORTING  
OP ACCESSOIRES*  
bij een Kenwood Chef 
keukenmachine



Koopt u in de periode   
1 september t/m 31 oktober 2022 
een deelnemende Kenwood Chef  
keukenmachine*? Dan krijgt u een 

GRATIS multimolen +  
€ 200 KORTING op accessoires

* Deelnemende apparaten:
KVC65.001WH, KVL65.001WH, KVC85.004SI, 
KVC85.004BK, KVC85.124SI,KVL85.004SI, 
KVL85.004BK, KVL85.124SI, KVL85.424SI, 
KWL90.004SI, KCL95.004SI, KCL95.424SI 

• U ontvangt na aankoop via mail een coupon-
code t.w.v. € 200 cadeau. De korting is te 
gebruiken bij aankoop van keukenmachine  
accessoires in onze webshop en is geldig 
vanaf een aankoopbedrag van € 300,-;  

• Deze actie is alleen geldig bij aankoop van 
één van de actiemodellen* in de actieperiode 
van 1 september t/m 31 oktober 2022;

• De actie geldt alleen op deelnemende actie 
modellen die aangekocht zijn in een verkoop
punt in Nederland; 

• Registreren is mogelijk tot uiterlijk 
14 november 2022; 

• Alleen compleet ingevulde online registraties
worden in behandeling genomen, incl. een 
foto van het actiemodel met daarbij de uit 
geknipte streepjescode (zie voorbeeld*)  
en een fotokopie van het aankoopbewijs; 

• Het cadeau kan alleen verstuurd worden naar 
mensen met een Nederlands woonadres;

• Na controle van uw inzending, wordt het 
cadeau binnen 4 weken opgestuurd naar het 
door u opgegeven Nederlandse adres; 

• Indien u het cadeau niet binnen 4 weken 
heeft ontvangen, heeft u tot 1 januari 2023  
de tijd om contact op te nemen via 
kenwood@vogelaargroep.nl zodat u het 
cadeau alsnog kunt reclameren;

• Ook overige vragen, klachten en opmerkin 
gen over deze actie zullen na 1 januari 2023 
niet meer in behandeling worden genomen;   

• Kenwood behoudt zich het recht om op ieder 
moment de actie te wijzigen of stop te zet 
ten, zonder schriftelijke opgave; 

• Druk- en typefouten voorbehouden;

Ga naar www.kenwoodacties.nl om 
u te registreren. Lees ook grondig 
alle actievoorwaarden.


