Niet-tevreden-geld-terug ACTIE
HemoClin Gel in Tube ‘niet-tevreden-geld-terug’ ACTIE
HemoClin Gel heeft duizenden tevreden gebruikers. Wij vinden het spijtig dat deze HemoClin Gel niet
volledig aan uw verwachtingen voldoet. Wij zouden het op prijs stellen als u ons de reden daarvan
wilt laten weten. Met uw bevindingen kunnen wij de tube in de toekomst wellicht nog verder
verbeteren. Wilt u daarom het onderstaande vragenformulier printen, invullen en naar ons opsturen
samen met de kassabon en de originele verpakking? Dan starten wij de niet-tevreden-geld-terugACTIE. U kunt uw aankoopbedrag en portokosten binnen 4 à 6 weken terugverwachten op uw bank
of girorekening.
Waarom heeft u HemoClin Gel in Tube gekocht?
Ο Tegen aambeien
Ο Gebruiksgemak middels een tube & canule
Ο Tegen andere anale ongemakken ( o.a. kloofjes, jeuk, branderigheid)
Ο Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe heeft u van HemoClin Gel in Tube gehoord?
Ο Gezien op TV
Ο Gezien in een tijdschrift
Ο Gezien op internet
Ο Gezien in de winkel
Ο Via vriend/vriendin, etc.
Ο Via winkelmedewerker
Ο Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Waarom bent u niet tevreden over HemoClin Gel in Tube?
S.v.p. uitgebreide toelichting
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B. Alleen in geval van duidelijke toelichting kunt u gebruikmaken van de niet-tevreden-geld-terug
ACTIE.

Heeft u wel eens andere producten voor uw aambeien gebruikt?
Ο Nee
Ο Ja, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HemoClin Gel in Tube niet-tevreden-geld-terug
Vul hier uw persoonlijke gegevens in
Naam (op bank of girorekening) ……………………………………………………………………………………………………
Straat + huisnummer ……………………………………………………………………………………………………
Postcode ……………………………………………………………………………………………………
Woonplaats ……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………
Bank- of girorekening ……………………………………………………………………………………………………
Actievoorwaarden
Stuur originele actieverpakking (met streamer “niet-tevreden-geld-terug”) samen met de originele
product en originele kassabon en de geprinte vragenlijst met uw antwoorden voldoende gefrankeerd
naar en binnen zes weken na aankoop naar ons op. Het aankoopbedrag en de portokosten (max. €
6,75) worden teruggestort via bank of giro. U kunt uw aankoopbedrag en portokosten binnen 4 à 6
weken terugverwachten op uw bank of girorekening.
Adres:
HemoClin Gel Tube niet-tevreden-geld-terug
Postbus 40032
6203 BP Maastricht
Alleen volledige en voldoende gefrankeerde inzendingen worden vergoed. Volledige inzendingen
bevatten de originele actie verpakking (met streamer “niet-tevreden-geld-terug”), het originele
product en de de originele kassabon en de volledig ingevulde en geprinte vragenlijst.
 Niet meer dan  product per adres.
 Deze actie is alleen geldig voor personen woonachtig in Nederland.
 Aanvragen moeten uiterlijk op 3 december 203 binnen zijn.

 Biohorma B.V. heeft het recht om de actie voortijdig te beindigen en/of de actievoorwaarden aan
te passen.
 HemoClin Gel in Tube dient volgens de aanbevelingen op de verpakking toegediend te zijn.
 Inzendingen die niet aan de specifieke vereisten voldoen worden niet in behandeling genomen.
HemoClin Gel in Tube niet-tevreden-geld-terug Postbus 40032, 6203 BP Maastricht

