
GRATIS
Cooking Chef
WORKSHOP  
aan huis

REGISTRATIE VOOR DE 
COOKING CHEF WORKSHOP 
AAN HUIS 
•  Surf naar www.kenwoodclub.be en 

klik op de actiepagina. 
•  Vul het registratieformulier in binnen 

twee weken na aankoopdatum. 
•  Indien uw deelname voldoet aan 

alle actievoorwaarden, neemt onze 
Kenwood expert binnen de drie 
weken contact op met u om de 
workshop in te plannen.

•  De workshop zal plaatsvinden in mei 
of juni 2019.

ACTIEVOORWAARDEN 
•  Deze actie is geldig bij aankoop en 

ontvangst van een actiemodel* vanaf 
1 maart 2019 t.e.m. 31 mei 2019 in een 
deelnemend verkooppunt in België 
en Luxemburg. 

•  De lijst met deelnemende 
verkooppunten vindt u op  
www.kenwoodclub.be. 

•  Registreer u binnen de twee  
weken na uw aankoop op  
www.kenwoodclub.be.

•  Deze actie is alléén geldig op 
deelnemende actiemodellen*. 

•  Deze actie is alleen geldig voor 
mensen woonachtig in België of 
Luxemburg.

•  Uw inzending dient vóór 21 juni 2019 
te worden ingestuurd. 

•  Latere of onvolledige inzendingen 
worden niet in behandeling 
genomen. 

•  KENWOOD behoudt zich het recht 
voor om de actie op elk moment 
stop te zetten of te wijzigen, zonder 
schriftelijke opgave.  

•  Druk- en typfouten voorbehouden.

KENWOOD BELGIUM *Deelnemende actiemodellen: KCC9040S, KCC9060S 



GEFELICITEERD  
met uw aankoop
Met uw Cooking Chef Gourmet haalt u de meest complete 
keukenrobot van Kenwood in huis waarmee u zowel de 
eenvoudigste als de meest ingewikkelde gerechten bereidt.

Om u alles uit te leggen over uw nieuwe aanwinst, bieden 
wij u de kans om een Cooking Chef expert bij u thuis te 
ontvangen. Wij hopen op die manier dat u het maximale uit 
uw toestel kan halen. 

Tijdens deze workshop komt een Kenwood expert bij u 
thuis om de werking van uw Cooking Chef Gourmet uit  
te leggen. Samen doorlopen jullie de mogelijkheden van het  
toestel, bekijken jullie de automatische programma’s  
en meer. Deze workshop duurt ongeveer 1,5 uur.

Wij wensen u alvast veel kookplezier. 

*Deelnemende actiemodellen: KCC9040S, KCC9060S 


