
Bij aankoop van een Inventum airfryer gedurende de 
actieperiode maak je kans op een airfryer kookwork-
shop bij jou thuis door een echte chef-kok! Volg de 
workshop samen met je familie en/of vrienden tot  
een groep van maximaal 8 personen.

Naast bitterballen voor bij het WK kun je tijdens de 
feest dagen complete gerechten bereiden in een airfryer. 
Leer hoe je in een handomdraai een heerlijke en 
makkelijke maaltijd op tafel zet met een airfryer  
van Inventum.

Airfryer kookworkshop Niet alleen voor snacks

Airfryeractie

Win een airfryer 
kookworkshop  
van een chef-kok  
bij jou thuis!

www.inventum.eu



Airfryeractie

Actievoorwaarden
•   Deze actie is alleen geldig bij aanschaf van een Inventum airfryer  

gedurende de actieperiode.
•   De actie is geldig bij aankoop van een Inventum airfryer binnen  

de periode van 20 november 2022 t/m 31 december 2022.
•   De consument dient de aankoop van de Inventum airfryer te registreren  

op www.inventum.eu/airfryeractie vóór 7 januari 2023 om mee te doen.
•   De actie is geldig op het gehele airfryer assortiment van Inventum.
•   Onder alle inzendingen wordt 1 winnaar geselecteerd op basis van loting.
•   De loting vindt plaats in week 2 van 2023 en Inventum neemt uiterlijk  

13 januari 2023 contact op met de winnaar.
•   De winnaar heeft recht op een airfryer kookworkshop door een chef-kok bij  

hem of haar thuis voor in totaal maximaal 8 personen exclusief de chef-kok. 
•   De winnaar krijgt een unieke code waarmee hij of zij zelf een afspraak maakt  

met de chef-kok voor de kookworkshop.
•   De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie  

met andere acties of aanbiedingen.
•   Om deel te nemen aan deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland  

of België en in het bezit te zijn van het originele aankoopbewijs van een  
Inventum airfryer.

•   Professioneel handelende partijen zijn uitgesloten van deelname.
•   Je gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden, anders dan  

de direct bij de actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door jou uitdrukkelijke 
toestemming is gegeven.

•   Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. behoudt zich het recht voor om deze  
actie te wijzigen of te staken, als dit door welke omstandigheden dan ook 
noodzakelijk blijkt.

•   Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld  
voor eventueel bijkomende kosten, problemen of schade voorafgaand of tijdens  
de kookworkshop.

•   De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten  
en interpretatie.

•   Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

www.inventum.eu


