
Overtuig jezelf
Ontdek de stoomgeneratoren en 
stoomstrijkijzers van Braun met hun 
unieke afgeronde FreeGlide 3D 
strijkzool en Duitse betrouwbaarheid. 

Actieperiode: van 01/01/2023 t.e.m. 30/06/2023

*Zie actievoorwaarden

Waarom kiezen voor een 
stoomstrijkijzer of stoom-
generator van Braun? 

Niets houdt je nog 
tegen. De afgeron-
de strijkzool* glijdt 
achterwaarts over 
zakken en knopen. 

Ontkalk snel en 
gemakkelijk.

*Afhankelijk van model

4


jaar
garantie

100dagen

niet tevreden
geld terug

Braun
Forschung

to last for years
to come

100
Quality Tests

Ervaar de Duitse 
kwaliteit en  
betrouwbaarheid.



*Geldig op alle stoomgeneratoren en stoomstrijkijzers van Braun.

Strijk voortaan sneller en  
gemakkelijker met je Braun. 
De helft van je strijkbewegingen gebeurt achterwaarts waardoor 
je vaak blijft vasthaken aan knopen, zakken en andere obstakels. 
Met behulp van de unieke afgeronde FreeGlide 3D-strijkzool glijd 
je gemakkelijk over alle hindernissen heen. Kies het model* dat 
het best bij jou past en ontvang na registratie maar liefst 
4 jaar garantie.

Registreren voor 4 jaar garantie? 
•  Surf naar www.braunhousehold.com/nl-be/product-

registration en meld je aan indien je al een account hebt of volg 
de stappen om een nieuw account aan te maken.   

•  Registreer je product, nadien ontvang je automatisch een 
bevestigingsmail van je registratie. 

• Een paar uur later ontvang je ook je extra garantiebewijs. 

Actievoorwaarden actie 4 jaar garantie: 
•  De actie is geldig bij aankoop van een stoomstrijkijzer of 

stoomgenerator van Braun* vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 
2023 in een deelnemend verkooppunt in België en Luxemburg. 
Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels gelegen in België 
of Luxemburg, internetaankopen op .be websites of aankopen 
op bol.com met levering in België tussen 01/01/2023 en 
30/06/2023. 

• Je garantiebewijs wordt automatisch verstuurd via e-mail.  
•  Na ontvangst van je garantiebewijs heb je recht op 4 jaar 

fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum van je apparaat: 2 jaar 
fabrieksgarantie volgens Europese wetgeving plus 2 jaar extra 
garantie. Het blijft noodzakelijk om je origineel aankoopbewijs 
bij te houden. Daarom raden wij aan om je garantiebewijs  
samen met je aankoopbewijs te bewaren.  

•  Deze actie is cumuleerbaar met andere acties 
van Braun (voorbeeld cashback, ...).

Braun behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of 
te wijzigen, zonder schriftelijke opgave. Onder voorbehoud van druk- en tikfouten.

Wij zijn ervan overtuigd dat je nieuwe stoomgenerator of 
stoomstrijkijzer je zal bevallen. Mocht je binnen de 100 dagen na 
aankoop niet tevreden zijn over het product, dan kan je dit retour 
sturen en betalen wij het aankoopbedrag terug.

Deelnemen aan de actie Niet tevreden, geld terug?  
•  Scan deze QR code of SMS BRAUNGELDTERUG-NL 

naar 0460/213.580 indien je je retour wil 
aanvragen via je smartphone.

•  Of registreer je via www.braunhousehold.be 
indien je je wil registreren via je computer.

• Vul het registratieformulier in.
•  Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail van 

je registratie. 
•  Print de bevestigingsmail uit en stuur deze naar het adres 

vermeld in de e-mail samen met:
 - het volledige apparaat (inclusief gebruiksaanwijzing)
 - een kopie van je aankoopbewijs.

Actievoorwaarden actie Niet tevreden, geld terug:
•  De actie is geldig bij aankoop van een stoomstrijkijzer of 

stoomgenerator van Braun* vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 
2023 in een deelnemend verkooppunt in België en Luxemburg. 
Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels gelegen in België 
of Luxemburg, internetaankopen op .be websites of aankopen op 
bol.com met levering in België tussen 01/01/2023 en 30/06/2023.

•  Je retourpakket (product in originele verpakking, bevestigingsmail 
en kopie aankoopbewijs) dient binnen de gestelde termijn te zijn 
verstuurd. Pakketten ontvangen na de termijn van 107 dagen na 
aankoopdatum komen niet in aanmerking. 

•  Braun is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies  
tijdens het transport. 

•  Onvolledige of beschadigde producten komen niet in 
aanmerking voor deze actie. Het product wordt bij ontvangst 
nagekeken en beoordeeld door Braun-medewerkers. 

•  Portokosten verbonden aan deze actie worden niet terugbetaald. 
•  Na ontvangst en controle van je retourzending, wordt het 

aankoopbedrag binnen de 4 weken teruggestort op je 
opgegeven bankrekening. 

•  Deze actie Niet tevreden, geld terug is niet geldig in combinatie 
met andere acties van Braun (voorbeeld cashback, ...).


