
 

 

Actievoorwaarden - MyDay Welcome pack Voucher 

1. Dit aanbod is geldig voor wettelijke inwoners van Nederland van 18 

jaar en ouder en met een Nederlandse bankrekening (met uitzondering van 

werknemers van CooperVision, aan CooperVision gelieerde bedrijven en de directe familie van deze 

werknemers) die in de periode tussen 18 mei 2015 en 30 september 2015 MyDay daglenzen 

aankopen bij een deelnemende opticien.  

 

2. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moet de voucher die bij het Welcome Pack van 

CooperVision hoort worden ingevuld.  Alle gevraagde gegevens op de voucher moeten worden 

ingevuld. De originele, ingevulde voucher moet, samen met het originele aankoopbewijs, worden 

teruggestuurd naar: 

MyDay® Welcome Pack actie 

Postbus 142 

4200 AC Gorinchem 

 

3. Aanvragen tot terugbetaling die wij na 30 september 2015 ontvangen, worden niet meer in 

behandeling genomen.  

 

4. Terugbetalingen worden binnen 6 weken na ontvangst gestort op het aangeleverde 

bankrekeningnummer.  

 

5. CooperVision is niet verantwoordelijk voor en biedt geen vergoeding voor beschadigde, late, 

incomplete en niet leesbare terugbetalingsaanvragen. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd 

als bewijs van ontvangst. CooperVision accepteert geen verantwoordelijkheid voor late, verloren of 

verkeerd geadresseerde post.  

 

6. Deze aanbieding mag niet gecombineerd worden met enige andere aanbieding van CooperVision. Per 

rekeningnummer wordt maximaal 1 terugbetaling uitgevoerd. 

 

7. CooperVision respecteert uw privacy en de informatie die u ons aanlevert wordt alleen gebruikt om 

de geldigheid van de aanvraag te controleren en de terugbetaling uit te voeren. Indien u het 

informatievakje heeft aangekruist op de voucher, zullen wij uw gegevens gebruiken voor 

marketingdoeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor 

de opvolging van de actie en zullen uw gegevens niet delen met andere partijen, tenzij dit noodzaklijk 

is om de terugbetaling uit te voeren. Neem contact op met CooperVision als u vragen zou hebben 

over het gebruik van uw persoonlijke gegevens via marketing@coopervision.nl.  

8. Contactlenzen zijn een medisch hulpmiddel. CooperVision benadrukt het belang om contactlenzen 
door een professional aan te laten passen en uw ogen op regelmatige basis te laten controleren. 
 

9. CooperVision behoudt het recht de voorwaarden van deze aanbieding aan te passen naar behoefte. 
De laatste versie van de voorwaarden kan worden ingezien op de website 
www.coopervision.nl/welcomepack. De versie op deze pagina is de enige geldige versie. 
 

10. De aanbieder/organisator van deze aanbieding is CooperVision Nederland B.V., een in Nederland 
geregistreerd bedrijf met haar wettelijke zetel te Avelingen - West 40, 4202, MS Gorinchem, 
Netherlands, telefonisch bereikbaar op 0183 40 60 90 
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