
ACTIEVOORWAARDEN “Creative Life kortingsactie 10% - Kortingscode CL111213” 

De Creative Life kortingsactie 10% (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van Studio Gravin 
(hierna: “Studio Gravin”) gevestigd aan de Tatelaarweg 11, 6941 RB te Didam. 

Looptijd van de Actie: 

De Actie loopt van 10 november 2022 tot en met 13 november 2022. Studio Gravin behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om de Actie voortijdig te beëindigen, waarbij de factuurdatum leidend is 
voor de vraag of er recht bestaat op de procentuele kortingsactie, of om de Actie te verlengen. Indien 
dit het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de website www.studiogravin.nl/acties. 

Producten: 

De Actie is uitsluitend van toepassing op geselecteerde producten zoals te vinden onder a. punt II) uit 
het assortiment van Studio Gravin. 

Deelname consumentenactie “Creative Life kortingsactie 10%”: 

Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient aan de navolgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a. De Actie omvat: 

I. bij de aanschaf van geselecteerde producten op de website van Studio Gravin, 
www.studiogravin.nl, zoals omschreven bij Deelname actie onder a. punt II), ontvangt de consument 
een procentuele kassakorting van 10% op de gehele bestelling bij afrekenen van het winkelmandje, 
wanneer de kortingscode CL111213 tijdens het afrekenproces is ingevoerd; 

II. De actieproducten zijn: 

Alle producten die via de website volgens het invulformulier ingevuld kunnen worden en via deze 
weg via de website besteld kunnen worden. Uitzonderingen hierop zijn custom made producten, 
zoals ontwerpen n.a.v. een geboorte- of trouwkaart, individuele custom made opdrachten, 
aanpassingen van ontwerpen anders dan de standaard op de website; 

b. De producten dienen door de consument binnen de looptijd van de Actie te zijn besteld; 

c. De procentuele korting is alleen geldig indien de kortingscode CL111213 tijdens het afrekenproces 
is ingevoerd. De korting kan achteraf niet meer worden verrekend. 

Overige bepalingen 

a. Aan Studio Gravin verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens; 

b. Studio Gravin is gerechtigd, om haar moverende redenen, de korting te weigeren; 

c. Studio Gravin behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te beëindigen 
of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website van Studio Gravin www.studiogravin.nl/acties 
worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden zijn van 
toepassing; 

d. Combinatie van meerdere tegelijktijdig lopende acties is niet mogelijk. Ingeval zich een dergelijk 
feit voordoet dient vooraf contact met Studio Gravin opgenomen te worden. 

Zet- en drukfouten voorbehouden. 


