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EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDEN   |   KILDARE VILLAGE DUBLIN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIJS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANKFURT 

INGOLSTADT VILLAGE MÜNCHEN   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUSSEL   |   F IDENZA VILLAGE MIL A AN   |   LA ROCA VILL AGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILL AGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

ELKE DAG IETS 
ONVERWACHTS™

Je exclusieve Flying Blue winkeluitnodiging

De Collectie van Villages, waaronder La Vallée Village 
nabij Parijs en Maasmechelen Village nabij Brussel, 
bieden plaats aan meer dan 1000 boetieks 
met toonaangevende merken zoals Missoni, 
Oscar de la Renta en Saint Laurent, met kortingen 
tot wel 60%* en soms zelfs meer.

Ontvang vier Award Miles voor iedere pond of euro 
die je uitgeeft in ieder van de negen Villages in heel 
Europa met een minimum aankoop van £/€ 500 
(€/£200 bij La Roca Village en Las Rozas Village), in 
de periode van 27 april tot en met 21 mei 2017.

Als u uw Award Miles claimen, presenteren deze 
uitnodiging in de Village Welcome of Tourist 

Information Center samen met uw inkomsten en 
(virtuele) Flying Blue lidmaatschapskaart, op de dag 
van uw bezoek.

En dat is nog niet alles: Flying Blue-deelnemers 
worden ook uitgenodigd om extra besparingen 
tot 20%‡ genieten van de exclusieve particuliere 
verkoop in:

• La Vallée Village: 28 april – 8 mei 2017

• Maasmechelen Village: 27 april – 7 mei 2017

• La Roca Village: 05 mei – 14 mei 2017

• Las Rozas Village: 12 mei – 21 mei 2017

Geniet van het winkelen!



Deze aanbieding van Chic Outlet Shopping®is uitsluitend geldig voor klanten van Flying Blue (“Klant”), en wordt georganiseerd door Value Retail PLC (“Value Retail”). 
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze aanbieding:

1. Deze aanbieding is geldig van 27 april tot en met 21 mei 2017. 
Klanten die hun Flying Blue-lidmaatschapskaart overleggen, samen met hun uitnodiging om aan deze Bonus Award-mijlenaanbieding mee te doen, alsmede hun 
kassabonnen voor Geldige Aankopen (te weten goederen - inclusief voedsel en danken - door de Klant gekocht in deelnemende Villages - hieronder aangegeven) 
komen, indien de aankopen minimaal £/€500 bedragen, in aanmerking voor vier (4) extra Bonus Award-mijlen in plaats van de gebruikelijke twee (2) Award-
mijlen, per bestede pond (£1) of euro (€1).

2. Algemeen

a. Deze aanbieding is uitsluitend geldig in deelnemende Chic Outlet Shopping® Villages. De deelnemende Chic Outlet Shopping® Villages zijn: Wertheim Village, 
Ingolstadt Village, Bicester Village, Kildare Village , La Vallée Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village , La Roca Village en Las Rozas Village.

b. Het recht op de voordelen van deze aanbieding is uitsluitend voor de persoon aan wie de uitnodiging is gericht en is niet overdraagbaar. De uitnodiging mag 
niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of gedistribueerd in welke vorm dan ook, of op welke wijze dan ook, voor gebruik door derden.

c. Deze aanbieding kan slechts één keer worden ingewisseld, per klant, en kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere speciale aanbieding, coupon 
of voucher.

d. De voordelen van deze aanbieding kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

e. Value Retail behoudt zich het recht voor om deze aanbieding, om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook, in te trekken of stop te zetten.

f. Value Retail is niet aansprakelijk voor enig door de klant geleden financieel verlies als gevolg van het weigeren, intrekken of stopzetten van deze aanbieding, of 
andere gevallen waarin het de Klant onmogelijk is om van deze aanbieding gebruik te maken.

g. Door deelname aan deze aanbieding aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden, evenals het privacybeleid van Value Retail en de algemene voorwaarden 
vermeldt op ChicOutletShopping.com/en/legal/terms-conditions en ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy

h. De organisator van deze aanbieding is Value Retail PLC, geregistreerd op het volgende adres: 19 Berkeley Street, London, W1J 8ED, United Kingdom.


