
“Try to resist” 
Algemene voorwaarden 

 
1. Deze promotie staat open voor alle inwoners van België die voor ten minste € 100 

Alessi-producten kopen in deelnemende winkels in België. De lijst van 
deelnemende winkels is te vinden op: www.alessi.com 
 

2. Deelnemende winkels: Alle Alessi-winkels (eigen winkels, winkels met vergunning 
en groothandelszaken). Online bestellingen komen niet in aanmerking voor de 
promotie.  

 
3. Deze aanbieding geldt niet voor werknemers van Alessi en hun naaste familie, hun 

vertegenwoordigers of al wie beroepsmatig met deze promotie te maken heeft. 
 

4. Een aankoop doen is noodzakelijk.  
 

5. Om deel te nemen: besteed tussen 1 november 2021, 00u01 en 24 december 
2021, 23u59 minimaal € 100 (incl. btw) in één transactie aan Alessi-artikels die niet 
te koop zijn in een deelnemende winkel om een cadeau te ontvangen. 

 
6. Deze promotie geldt alleen voor artikels die niet te koop zijn en kan niet worden 

gecombineerd met andere promoties. 
 

7. Het cadeau: De deelnemer ontvangt twee sets van elk twee servethouders, ter 
waarde van € 32 per set (totaal voor twee sets van vier servethouders: € 64). De 
sets zijn gemaakt van staal. Bij elke in aanmerking komende transactie boven het 
minimumbedrag worden twee sets geschonken. 
 

8. De deelnemer ontvangt de set onmiddellijk aan de kassa - bij aankopen in de 
winkel. 
 

9. Maximaal twee sets per transactie en per persoon, ongeacht de werkelijke waarde 
van de transactie boven het minimumbedrag. Voor een aankoop van 200 € 
ontvangt de consument bijvoorbeeld twee sets van elk 2 servethouders. 
 

10. “Bel voor Kerstmis” place markers zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
Hoewel een redelijke inschatting is gemaakt van de vermoedelijke vraag, behoudt 
de promotor zich bij onvoorziene omstandigheden het recht voor om het cadeau te 
vervangen door een alternatief van gelijke of grotere waarde.  

 
11. De aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende aanbiedingen of 

promoties: aankopen van artikels die te koop zijn, komen niet in aanmerking. 
 

12. De promotor draagt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of verwondingen 
die het gevolg zijn van de aanvaarding van het cadeau of de deelname aan deze 
promotie. Niets sluit de aansprakelijkheid van de promotor uit voor overlijden of 
persoonlijke verwondingen als gevolg van zijn nalatigheid. 

 
13. De beslissing van de promotor in alle aangelegenheden die met de promotie 

verband houden, is definitief en hierover wordt geen briefwisseling gevoerd. 
 



14. Door aan deze promotie deel te nemen, worden alle deelnemers geacht deze 
voorwaarden aanvaard te hebben en erdoor gebonden te zijn. 
 

15. Indien de promotie om eender welke reden niet kan doorgaan zoals gepland (door 
bijvoorbeeld pandemie, vervalsing, ongeoorloofde tussenkomst, fraude of andere 
oorzaken waarop de promotor geen vat heeft en die het beheer, de veiligheid, het 
eerlijke verloop, de integriteit of het correct voeren van deze promotie hinderen of 
beïnvloeden), behoudt de promotor zich het recht voor (afhankelijk van schriftelijke 
richtlijnen op grond van de toepasselijke wetgeving) om aanspraken op het cadeau 
naar eigen goeddunken af te wijzen of om de promotie te annuleren, te beëindigen, 
te wijzigen of op te schorten. 

 
16. De promotor behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te 

wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden - met respect voor de rechten 
van alle deelnemers aan de aanbieding. Eventuele wijzigingen zullen aan de 
deelnemers worden meegedeeld met dezelfde middelen die zijn gebruikt om deze 
algemene voorwaarden mee te delen. 
 

17. De algemene voorwaarden van deze promotie worden geïnterpreteerd en 
toegepast op basis van de wetten van België, en de rechtbanken van Brussel zijn 
als enige bevoegd.  

 
 
Promotor: Alessi SpA, Via Privata Alessi n. 6 - Omegna di Crusinallo (VB), Italië. 
De volledige algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in de winkel en op 
www.alessi.com 
 
 

http://www.alessi.com/giftalessi
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