Vragen en voorwaarden kortingsactie bij Klijntje baby- en
kidslifestyle
Welke korting krijg ik?
Je krijgt 15% korting op een complete kinderwagen (frame, reiswieg en buggyzit) dit is excl.
accessoires en 15% korting op de totaalprijs van de meubels (excl. matras en beddengoed). De
korting wordt berekend op de totaalprijs

Wanneer krijg ik de korting?
Je schrijft je in bij Geboortezorg Limburg ( of 1 van de labels Groene Kruis Kraamzorg, Meander
kraamzorg, Kraamcentrum Schellings of GroenekruisDomicura kraamzorg). Na je inschrijving
ontvang je van ons de kraamzorgovereenkomst thuis gestuurd. Controleer de gegevens en stuur deze
terug in de bijgesloten envelop. Op de kraamzorgovereenkomst staat een klantnummer, met dit
klantnummer ontvang je bij Klijntje baby- en kidslifestyle de korting.

Wat zijn de openingstijden van Klijntje baby- en kidslifestyle?
De openingstijden zijn:
Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00u tot 18.00u
Zaterdag van 9.00u tot 17.00u
Maandag gesloten
Winkelen op afspraak bieden we ook aan, in de avonduren indien het jou als klant het beste uitkomt
Voor meer informatie zie www.klijntje.nl

Hoe lang loopt deze actie?
Zo lang de actie op onze website staat kan er gebruik gemaakt worden van deze korting.

Ik heb al een kinderwagen en kinderkamer van mijn andere kindje, krijg ik dan toch
korting?
Indien je al een kinderwagen en babykamer hebt dan mag je 1 artikel naar keuze uit de winkel van
Klijntje uitzoeken waar je dan een korting van 15% op ontvangt.
De korting geldt op alle artikelen uit ons assortiment. De korting geldt niet i.c.m. andere
aanbiedingen of op reeds bestelde artikelen.

Geldt de korting op aanbiedingen?
De korting geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen of op reeds bestelde artikelen.

Ik heb al eerder een kinderwagen bij Klijntje besteld, krijg ik dan alsnog de korting?
De korting geldt niet op reeds bestelde artikelen.

Geldt de korting ook op online aankopen?
Online aankoop is ook mogelijk. Je krijgt dan altijd een uitgewerkte orderbevestiging per mail
verzonden waarin de korting verrekend is.

Wat is de levertijd van de kinderwagen en/of babykamer?
De levertijd ligt eraan, dit in overeenstemming met jou als klant. De meeste mensen willen graag
rond de 7e zwangerschapsmaand alles in orde hebben.

Vragen en voorwaarden winactie fotoshoot
Hoe maak ik kans op een fotoshoot?
Door je in te schrijven bij Geboortezorg Limburg ( of 1 van de labels Groene Kruis Kraamzorg,
Meander kraamzorg, Kraamcentrum Schellings of GroenekruisDomicura kraamzorg). Na je
inschrijving ontvang je van ons de kraamzorgovereenkomst thuis gestuurd. Controleer de gegevens
en stuur deze terug in de bijgesloten envelop. Zodra de overeenkomst door onze administratie is
verwerkt is maak je automatisch kans op de fotoshoot t.w.v. € 100,-. Iedere maand verloten we 1
fotoshoot onder de inschrijvingen van die maand. De actie loopt vanaf inschrijvingen in de maand
februari.

Vanaf wanneer loopt deze winactie?
Deze actie geldt voor de maanden februari en maart. Dus heb je je in februari al ingeschreven dan
maak je al kans op de fotoshoot.

Wanneer wordt de winnaar getrokken?
In de tweede week van de opvolgende maand wordt uit de inschrijvingen een winnaar geloot.
Dus in de tweede week van maart wordt de winnaar van de maand februari bekend gemaakt.
Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen. De winnaar zal ook op onze
Facebookpagina bekend gemaakt worden.

Ik heb gewonnen! En nu?
Als jij de gelukkige winnaar bent dan nemen we persoonlijk contact op om je te feliciteren! Zodra je
bevallen bent en je bent aan het genieten van de kraamzorg, neem je contact op met Suzanne van
Suzige Plaatjes Fotografie om samen een afspraak in te plannen.

Wie maakt de foto’s?
Suzanne van Wessel van Suzige Plaatjes Fotografie zal de foto’s komen maken. Voor meer
informatie kijk op www.suzigeplaatjes.nl

Hoe gaat een fotoshoot in zijn werk?
De fotoshoot zal in principe bij je thuis plaatsvinden. Vooral voor kleine kindjes is dit erg prettig
omdat ze veilig in hun omgeving kunnen blijven. Wil je een zwangerschapsshoot dan is het ook
mogelijk om op locatie te fotograferen, heb je ene leuk idee, dan maak dit zeker bespreekbaar.
De fotoshoot zal tussen de 1 à 2 uur duren. Niks staat vast en er is voldoende tijd voor een eventuele
voeding of een knuffelpauze. Belangrijk is dat iedereen zich op zijn gemak voelt en dat het vooral
leuk blijft! Niks moet en alles mag!
Kijk op www.suzigeplaatsjes.nl voor meer informatie.

Ik heb liever een zwangerschapsreportage kan dat ook?
Als jij de gelukkige winnaar bent en je liever een zwangerschapsreportage wenst is dat ook
mogelijk. Belangrijk is dan om tijdens je zwangerschap contact op te nemen met Suzanne van
Suzige Plaatjes Fotografie en een afspraak in te plannen.

De reportage is klaar. En nu?
Na een reportage zullen de foto’s uitgezocht en, indien nodig, bewerkt worden. Als alle foto’s klaar
zijn, worden ze op een cd gebrand. Er zullen ca. 25 foto’s in kleur en diezelfde 25 foto’s in zwartwit op de cd staan. Het kan ongeveer 4 weken duren, voordat de cd op de deurmat valt.
Geboortezorg Limburg vraagt meerdere foto’s om te mogen gebruiken voor
communicatiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld op onze website. Hiervoor teken je een
toestemmingsverklaring. Je hebt uiteraard inspraak welke foto’s dit mogen zijn.

Wat moeten we doen als de cd binnen is?
Zodra de cd in jullie bezit is, mag je er mee doen wat je wilt.
Geboortezorg Limburg vraagt meerdere foto’s om te mogen gebruiken voor
communicatiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld op onze website. Hiervoor teken je een
toestemmingsverklaring. Je hebt uiteraard inspraak welke foto’s dit mogen zijn.

