
Gratis Arne Jacobsen Experience bij 
aankoop van een Fritz Hansen 60th 

Anniversary Edition Egg of Swan
1 mei t/m 31 mei 2018

Heeft de Fritz Hansen Egg of Swan van Arne Jacobsen altijd al op jouw wensenlijstje gestaan? Deze twee iconi-
sche ontwerpen bestaan 60 jaar en dit wordt gevierd met een speciale 60th Anniversary Edition. Bestel je tussen 
1 en 31 mei 2018 één van deze iconen, dan krijg je van Workbrands een Arne Jacobsen Experience in Kopenha-
gen cadeau! Tijdens deze Arne Jacobsen Experience ervaar je niet alleen overdag de invloed van Arne Jacob-
sen in Kopenhagen, je slaapt zelfs in het Radisson Collection Royal Hotel waar de Egg en Swan voor ontworpen 
zijn. Wil je dit niet missen? Lees dan snel de actievoorwaarden. 

Arne Jacobsen Experience – deluxe 

Indien je in de periode 1 t/m 31 mei 2018 een Fritz Hansen Egg 60th Anniversary Edition aanschaft, 
krijg je bij je aankoop de Arne Jacobsen Experience – deluxe cadeau. Dit houdt in:

• Retourvlucht voor 2 personen naar Kopenhagen
• 2 overnachtingen in het Radisson Collection Royal Hotel  

(hét Arne Jacobsen hotel) in een exclusieve suite, inclusief ontbijt
• Transfer van en naar hotel vanuit het vliegveld
• Exclusieve rondleiding op het hoofdkantoor van Fritz Hansen, inclusief lunch
• Vervoer naar het hoofdkantoor van Fritz Hansen, vanaf het Radisson Collection Royal Hotel
• VIP ontvangst in de Fritz Hansen store met champagne

Uiteraard heb je nog tijd genoeg om Kopenhagen zelfstandig te ontdekken. Kopenhagen ademt 
Scandinavisch design en heeft ook een Design Museum dus hier kun je zeker je hart ophalen als 
designliefhebber. Ook voor winkelen en eten zit je goed in Kopenhagen.

Arne Jacobsen Experience – comfort 

Indien je in de periode 1 t/m 31 mei 2018 een Fritz Hansen Swan 60th Anniversary Edition aanschaft, 
krijg je bij je aankoop de Arne Jacobsen Experience – comfort cadeau. Dit houdt in:

• Retourvlucht voor 2 personen naar Kopenhagen
• 2 overnachtingen in het Radisson Collection Royal Hotel  

(hét Arne Jacobsen hotel) in een standaard kamer, inclusief ontbijt
• Transfer van en naar hotel vanuit het vliegveld
• Exclusieve rondleiding op het hoofdkantoor van Fritz Hansen, inclusief lunch
• Vervoer naar het hoofdkantoor van Fritz Hansen, vanaf het Radisson Collection Royal Hotel
• VIP ontvangst in de Fritz Hansen store met champagne

Uiteraard heb je nog tijd genoeg om Kopenhagen zelfstandig te ontdekken. Kopenhagen ademt 
Scandinavisch design en heeft ook een Design Museum dus hier kun je zeker je hart ophalen als 
designliefhebber. Ook voor winkelen en lekker eten zit je goed in Kopenhagen.



Wil je meer weten over deze actie? Neem dan contact met ons op.
+31 (0)40 235 18 13 | info@workbrands.com

CONTACT

Algemene voorwaarden
1 mei t/m 31 mei 2018

1. Iedereen die een Fritz Hansen Egg  60th Anniversary Edition of Fritz 
Hansen Swan 60th Anniversary Edition bestelt bij Workbrands tussen 
1 en 31 mei 2018, doet automatisch mee en krijgt een Arne Jacobsen 
Experience cadeau.  

2. De Arne Jacobsen Experience is niet inwisselbaar voor geld of andere 
beloningen.  

3. De periode waarin de Arne Jacobsen Experience aangeboden wordt, 
zal plaats vinden in overleg, maar wel in het najaar van 2018. 

4. Indien de Swan of Egg geretourneerd wordt binnen de wettelijke termijn, 
heb je geen recht meer op de Arne Jacobsen Experience.  

5. De vlucht wordt geboekt door Workbrands en vertrekt vanuit een lucht-
haven in Nederland of België. 
 

6. De exclusieve rondleiding op het hoofdkantoor van Fritz Hansen vindt 
altijd op een doordeweekse dag plaats. Dit betekent dat de Arne Jacob-
sen Experience deels doordeweeks geboekt moet worden. De exacte 
data worden in overleg bepaald. 

7. Indien je meerdere Fritz Hansen Swan 60th Anniversary Edition fauteuils 
bestelt, kan gekozen worden voor één extra overnachting per extra 
product, óf voor een upgrade van de kamer. 
 

8. Indien je meerdere Fritz Hansen Egg 60th Anniversary Edition fauteuils 
bestelt, krijg je 1 overnachting extra in het Radisson Collection Royal 
Hotel cadeau per extra besteld product.
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