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ELKE DAG IETS 
ONVERWACHTS
Flying Blue VIP-uitnodiging

Prachtig zoals de decoraties in de Villages. Prachtig zoals het 
beschikbare assortiment aan geschenken. Prachtig zoals jij in je 
nieuwe outfit voor dat feestje op nieuwjaarsavond. Prachtig zoals 
de merken in de Village, zoals onder andere Armani, Diane von 
Furstenberg, Eric Bompard, Sandro of Paul Smith.

Vanaf 8 december 2017 tot 14 januari 2018 kunnen Flying Blue-
leden elke dag van iets buitengewoons genieten:

 ∙ 1000 Award Miles bij aankoop van minstens € 500 in een 
dag bij een van de negen Villages in Europa, bovenop de 
gebruikelijke twee miles per bestede euro

 ∙ Kortingen van minstens 33% op de aanbevolen retailprijs

 ∙ Nog meer kortingen bij La Vallée Village vanaf 2 januari 2018

Om van deze aanbieding te genieten hoef je alleen maar je 
uitnodiging af te drukken en ze op de dag van je bezoek samen 
met je kassabonnetjes en je Flying Blue-lidkaart voor te leggen in 
het Welkomstcentrum of Tourist Information Centre.

Deze aanbieding is geldig in alle negen Villages in Europa.



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 8 december 2017 tot 14 januari 2018

2. Award Miles

a. Klanten die hun Flying Blue-lidmaatschapskaart overleggen, samen met hun uitnodiging om aan deze Award Miles aanbieding mee te doen, alsmede hun 
kassabonnen voor Geldige Aankopen (te weten goederen (inclusief voedsel en dranken)) door de Klant gekocht in deelnemende Chic Outlet Shopping® 
Villages (zie onderstaande definitie) komen, indien deze aankopen minimaal €/£ 500 bedragen, in aanmerking voor 1000 extra Award Miles naast de 
gebruikelijke twee Award Miles per bestede euro of pond.

b. U kunt alleen aanspraak maken op deze Award Miles aanbieding op de dag waarop de Geldige Aankopen werden gedaan. Aanspraken die achteraf worden 
ingediend, zijn niet toegestaan bij deze Award Miles aanbieding.

3. 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 www.chicoutletshopping.com/en/legal/terms-conditions en www.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.


