
 

VOORWAARDEN SPECIALE AANBIEDING  

Voor wie? 
1. De aanbieding is voor consumenten die in de periode van 09/05/2022 tot en met 31/12/2022 

een Nespresso Original Line machine in Nederland hebben aangeschaft en toestemming geven 
voor aanbiedingen, verrassingen en het laatste nieuws per e-mail van de Nespresso Familie.  

2. De aanbieding is alleen geldig als jouw type machine en het verkooppunt waar jouw 
machine is aangeschaft, is opgenomen in deze voorwaarden (punten 14 en 15) EN als jij 
toestemming geeft voor (marketing) e-mails van de Nespresso Familie. Je bent vrij om jouw 
toestemming op elk moment weer in te trekken. Meer informatie lees je in de Nespresso 
privacyverklaring op https://www.nespresso.com/nl/nl/legal. 

3. De Nespresso Familie bestaat uit Nestlé Nespresso S.A, Nespresso Nederland B.V. en 
Nestlé Nederland B.V.  

4. De voorwaarden van (het verzilveren van) deze aanbieding staan hieronder genoemd. Door 
gebruik te maken van jouw aanbieding aanvaard je deze voorwaarden.  

De speciale aanbieding 
5. De aanbieding houdt in dat jij € 5 korting ontvangt bij een bestelling van minimaal 50 capsules 

bij Nespresso Nederland. Je bestelling wordt gratis geleverd.   
6. De aanbieding is eenmalig, uitsluitend direct te gebruiken en de kortingen worden 

automatisch verwerkt bij jouw bestelling. 
7. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Nespresso aanbiedingen en 

promoties, is gekoppeld aan jouw adresgegevens en is beperkt tot één machine per 
huishouden of adres.  

8. Nespresso biedt een vergelijkbare aanbieding via Coolblue aan. Ontvang je jouw korting via 
Coolblue, dan kun je geen gebruik meer maken van de aanbieding op 
www.nespresso.com/promotie. Ook als je bij een andere deelnemende winkel jouw 
aanbieding al hebt verzilverd, kun je geen gebruik meer maken van de aanbieding op 
www.nespresso.com/promotie. 

9. Nespresso behoudt het recht om de speciale aanbieding op elk moment stop te zetten.                                                                                                     

Hoe maak jij gebruik van jouw speciale aanbieding?  
10. Via de QR-code die je ontvangt in je machinedoos of direct via 

www.nespresso.com/promotie, selecteer je de juiste aankoopdatum van jouw machine. 
Vervolgens kun jij jouw toestemming geven voor (marketing) e-mails van de Nespresso 
Familie. Daarna registreer je jouw machine online, upload jij jouw aankoopbewijs (kassabon 
of factuur) onder vermelding van het type machine, de winkel waar de machine is gekocht en 
de aankoopdatum.  

11. Tijdens het doorlopen van jouw registratie valideren wij je aankoop door het unieke 
serienummer (te vinden op de doos en op de machine zelf) van de machine te controleren. 

12. Na validatie dien je minimaal 50 koffies te selecteren om gebruik te maken van de aanbieding. 
De korting zal automatisch worden toegevoegd aan je bestelling. Het resterende bedrag dient 
betaald te worden door middel van een overschrijving. Je krijgt hierover een e-mail met 
verzoek tot betaling van Nespresso na het plaatsen van de bestelling. 

13. Je ontvangt je koffiebestelling, uiterlijk vijf werkdagen nadat je registratie en 
aankoopbewijs door ons zijn goedgekeurd, op een adres in Nederland. Je ontvangt hiervan 
een bevestiging.  
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Deelnemende machines en deelnemende verkooppunten 

14. Deelnemende machines:    
• Expert 
• CitiZ 
• U 
• Pixie (Clips) 
• Creatista Plus 
• Creatista Pro 
• Creatista Uno 
• Gran lattissima 
• Lattissima Touch 
• Lattissima One 
• Lattissima Pro 
• Expert&Milk  
• Atelier 
• CitiZ&Milk 
• Essenza Mini 
• Inissia 

 
15. Deelnemende verkooppunten:   
• De Bijenkorf 
• BCC 
• Bol.com (Let op! Alleen indien de aankoop gedaan is via bol.com direct, aankopen via een 

bol.com plaza partner zijn uitgesloten van deelname) 
• Coolblue.nl  
• Expert 
• Fonq.nl 
• MediaMarkt 
• Wehkamp 
• Overige zelfstandige aangesloten Nespresso dealers. Bekijk de volledige lijst met de 

overige zelfstandige ondernemers op 
https://promotie.nespresso.nl/upload/user_content/post-list/POS-List-NL.pdf 
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