
Deze promotie is enkel geldig voor Miles & More-kaarthouders ("Klanten") en wordt door 

Value Retail PLC ("Value Retail") georganiseerd ("Promotie"). Voor deze promotie gelden 

de volgende voorwaarden: 

 

1. Deze promotie is geldig voor vooraf geregistreerde klanten en binnen de periode van 

20 april 2018, 10 uur tot en met 22 april 2018, 19 uur ("Promotieperiode") 

https://www.maasmechelenvillage.com/nl/campagne/miles-and-more/miles-and-

more-shopping-days/ 

 

2. Deze promotie is enkel geldig in de deelnemende Villages van de "The Bicester Village 

Shopping Collection®". De deelnemende Villages zijn: Maasmechelen Village, 

Wertheim Village en Ingolstadt Village. 

 

3. De klanten die zich voor deze promotie geregistreerd hebben en hun  

a. Miles & More-kaart,  

b. De uitnodiging van het evenement,  

c. uitnodiging voor deze actie en 

d. vip-bandje van de Miles & More Shopping Days  

tijdens de promotieperiode kunnen voorleggen aan de Miles & More VIP Counter in 

een van de deelnemende Villages (zie paragraaf 2), kunnen genieten van de voordelen 

van deze actie zoals vermeld in paragraaf 4. 

 

4. Klanten die zich voor deze promotie geregistreerd hebben, ontvangen tijdens de 

promotieperiode de volgende voordelen ("Promotieaanbod") voor aankopen die in 

aanmerking komen (d.w.z. goederen (inclusief eten en drinken) die door klanten in de 

deelnemende Villages gekocht zijn):  

 

- Bestaande klanten: 

 

• Vijfvoudige bonusmijlen (vijf mijlen per uitgegeven euro) 

• 50 begroetingsmijlen voor klanten die zich vóór 20 april 2018 online voor de 

Miles & More-actie geregistreerd hebben.  

• 20% korting bij de deelnemende merken op de outletprijs. 

• Een voucher voor een wellnessdrankje (om mee te nemen) per Miles & More-

kaarthouder. Zolang de voorraad strekt.  

 

 

- Nieuwe klanten:  

(Klanten die nog nooit of tijdens de laatste 18 maanden geen mijlen verzameld 

hebben in Maasmechelen Village, Ingolstadt Village of Wertheim Village):  

 

• Vijfvoudige bonusmijlen + 500 welkomstmijlen - bij aankoop vanaf €250 (kan 

maar 1 keer per Miles & More-kaart gecrediteerd worden). 

• 50 begroetingsmijlen voor klanten die zich vóór 20 april 2018 online voor de 

Miles & More-actie geregistreerd hebben.  

• 20% korting bij de deelnemende merken op de outletprijs. 

• Een voucher voor een wellnessdrankje (om mee te nemen) per Miles & More-

kaarthouder. Zolang de voorraad strekt.  



 

 

- Statusklanten:  

(Bestaande of nieuwe klanten, die houder van een Miles & More Senator of Hon 

Circle-kaart zijn): 

 

• Vijfvoudige bonusmijlen (vijf mijlen per uitgegeven euro) 

• 20% korting bij de deelnemende merken op de outletprijs. 

• 50 begroetingsmijlen voor klanten die zich vóór 20 april 2018 online voor de 

Miles & More-actie geregistreerd hebben. 

• Een voucher voor een wellnessdrankje (om mee te nemen) per Miles & More-

kaarthouder. Zolang de voorraad strekt.  

• Toegang tot Chic Lounge met gratis drankjes en hapjes  

 

5. Om in aanmerking te komen voor de bonusmijlen tijdens de promotieperiode, moeten 

de aankoopbonnen voor aankopen die in aanmerking komen en die tijdens de 

promotieperiode gedaan zijn dezelfde dag nog aan het Tourist Information Centre of 

de Miles & More VIP Counter van een van de deelnemende Villages voorgelegd 

worden, samen met de Miles & More-kaart en met een van de voorwaarden die u vindt 

onder paragraaf 3 a-d.  

 

6. U kunt enkel aanspraak maken op de bonusmijlen tijdens de promotieperiode en enkel 

op de dag waarop u uw aankopen die in aanmerking komen heeft gedaan. Aanspraken 

met terugwerkende kracht worden niet aanvaard. Voor te laat ingediende 

aankoopbewijzen voor aankopen die in aanmerking komen en die tijdens de 

promotieperiode worden gedaan, ontvangen klanten de gewone standaardmijlen (één 

mijl per uitgegeven euro). 

 

7. Er worden geen 'mijlen' op aankopen gecrediteerd die door iemand anders dan de 
klant gedaan zijn. Indien van toepassing moet de klant, voordat de mijlen gecrediteerd 
worden, redelijk bewijsmateriaal (zoals bijvoorbeeld een identiteitsbewijs en een 
aankoopbewijs) voorleggen dat hij/zij de aankopen zelf heeft gedaan. 
 

8. In geval van fraude behoudt Value Retail zich het recht voor om klanten van dit 

promotieaanbod uit te sluiten. 

 

9. Mocht dit aanbod in strijd zijn met andere aanbiedingen van een andere partner van 

Value Retail tijdens de promotieperiode, dan hebben klanten die in aanmerking komen 

voor de bovenstaande voorwaarden per reçu van een aankoop enkel recht op "mijlen" 

in het kader van dit promotieaanbod of op "punten" van een andere partner. Er zal 

geen poging worden ondernomen om met hetzelfde reçu of dezelfde reçu's voor 

aankopen mijlen en punten van andere partners te crediteren. 

 

10. Het recht op mijlen geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen, coupons of 

andere bonnen. De mijlen kunnen niet in contant geld omgewisseld worden. 

 

11. Value Retail behoudt zich het recht voor om dit promotieaanbod op elk gewenst 

moment en om welke reden dan ook terug in te trekken of deze promotie te annuleren. 

 

 



12. Value Retail aanvaardt noch directe, noch indirecte aansprakelijkheid voor financiële 

verliezen of compensatieclaims die voortvloeien uit de uiteindelijke beëindiging van 

het promotieaanbod. In het geval dat een klant om welke reden dan ook geen gebruik 

maakt van dit promotieaanbod, aanvaardt Value Retail dan ook geen 

aansprakelijkheid en is er geen aanspraak op schadevergoeding. 

 

13. De verantwoordelijke voor deze actie is Value Retail PLC met hoofdzetel te: 19 

Berkeley Street, Londen, W1J 8ED, Verenigd Koninkrijk. 

 

14. Door gebruik te maken van dit promotieaanbod, gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden voor deelname en de algemene voorwaarden van Value Retail. De 

algemene voorwaarden vindt u hier:  

https://www.wertheimvillage.com/de/footer/rechtliches/nutzungsbedingungen/  

https://www.ingolstadtvillage.com/de/footer/rechtliches/nutzungsbedingungen/ 

https://www.wertheimvillage.com/de/footer/rechtliches/datenschutz/ 

https://www.ingolstadtvillage.com/de/footer/rechtliches/datenschutz/ 

https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/algemene-voorwaarden/ 

https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/privacyverklaring/ 

 

15. Voor de mijlen van Miles & More gelden uitsluitend de Miles & More algemene 
voorwaarden voor deelname, die u hier vindt:  
 
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/cmn/generalinfo?nodeid=2490851&l=de 
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/cmn/generalinfo?nodeid=2522607&l=en 
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