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ELKE DAG IETS 
ONVERWACHTS
Uw VIP shopping uitnodiging

Ontdek meer dan 100 luxe outletboetieks met gerenommeerde merken als Furla, Lacoste, 
LIU.JO en Ted Baker in Maasmechelen Village, op slechts 60 minuten rijden van Brussel. 
Profiteer het hele jaar door van voordelige outletprijzen, die steeds tot 60% voordeliger zijn dan de 
aanbevolen retailprijs.

Tussen 9 en 19 november 2017 verdient u maar liefst 3 awardmijlen voor elke euro die u spendeert. 
Daarnaast krijgt u exclusief toegang tot de Maasmechelen Village Private Sale, met kortingen tot 
– 20% op de outletprijs.

Toon deze uitnodiging in het Maasmechelen Village Tourist Information Centre, voordat u 
aankopen doet, om van de Private Sale aanbiedingen te kunnen genieten.

Toon uw kassatickets, samen met uw MilleMiglia lidkaart aan het einde van de dag in het Tourist 
Information Centre om uw extra awardmijlen te ontvangen.



Deze aanbieding van Chic Outlet Shopping® is enkel geldig voor klanten van MilleMiglia (“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 tussen 9 en 19 november 2017

2. Extra Miles

a. Klanten die hun MilleMiglia-lidmaatschapskaart tonen, samen met hun uitnodiging om aan deze Miles aanbieding mee te doen, alsmede hun 
aankoopbewijzen voor Geldige Aankopen (items (inclusief voedsel en dranken)) door de Klant gekocht in Maasmechelen Village heeft recht op drie miles voor 
elke gespendeerde euro.

b. Aanbieding voor extra awardmijlen enkel geldig op de dag waarop de Geldige Aankopen werden gedaan.

3. Algemeen

a. Deze aanbieding is uitsluitend geldig in Maasmechelen Village.

b. Aanbieding is enkel geldig voor de ontvanger van de uitnodiging 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, 
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/terms-and-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, Londen, W1J 8ED, Verenigd Koninkrijk.


