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Deze waardebon is voor een vierkant XL-formaat fotoboek met harde kaft en
120 pagina’s (24 standaard en 96 extra pagina’s), inclusief hoogglans, kaft
(linnen, leder of fotokaft) en titel naar keuze.
Je kunt deze waardebon ook gebruiken voor een liggend of staand XLformaat fotoboek, maar houd er rekening mee dat de prijzen verschillen en
dat de kaftkeuzes voor deze formaten gelimiteerd zijn. Het kiezen van opties
die buiten de voorwaarden vallen, zullen voor eigen rekening zijn. Je ontvangt
dan mogelijk niet de meest optimale korting.
Je waardebon zal beschikbaar zijn om te downloaden van je account binnen
1 uur na aankoop.
Je hebt het recht om de aankoop van je waardebon te annuleren binnen 14
dagen na de aankoopdatum. Neem in dat geval contact op met onze
klantenservice, dan zullen wij de code ongeldig maken en het
aankoopbedrag terugstorten.
Platliggend premium kan erbij worden genomen tegen een meerprijs. Dit kan
worden gekozen bij het selecteren of maken van je fotoboek. Zie ons
prijsoverzicht voor meer details.
Om je waardebon te gebruiken op je fotoboek, voer je de promotiecode in
het winkelmandje in en de korting wordt automatisch van je fotoboek
afgetrokken. De promotiecode staat op de waardebon.
Je promotiecode kan eenmalig worden gebruikt en een eventueel
restbedrag komt te vervallen.
Op de verzendkosten wordt geen korting verleend.
De waardebon kan niet gecombineerd worden met andere kortingsacties.
Het is niet mogelijk om de waardebon te kopen met gebruik van een
kortingscode of cadeaubon.
Bij het aanschaffen van de waardebon heb je de mogelijkheid om te kiezen
voor een langere geldigheidsduur van de bon tegen een meerprijs. Het is niet
mogelijk om de geldigheidsduur van de waardebon achteraf te verlengen.
De waardebon dient te worden ingewisseld voordat deze verloopt (de
einddatum staat op de waardebon). Neem contact op met de
klantenservice als je de deadline hebt gemist, dan sturen we je een
vervangende fotoboek promotiecode toe zonder de korting (ter waarde van
het aankoopbedrag), geldig voor één jaar.
Als je problemen ervaart met het invoeren van je promotiecode, neem dan
contact op met onze klantenservice voordat de waardebon verloopt. Zie
voor meer informatie: Hoe gebruik ik een promotiecode?
De korting is alleen geldig voor albelli.nl en kan niet worden omgezet in geld.
Klik hier voor de veelgestelde vragen over de waardebonnenactie.
Lees hier meer over onze algemene voorwaarden.

