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Actievoorwaarden 

Reglement: 
LISTERINE®  “21 dagen challenge! Ervaar het verschil in 21 dagen” – niet goed geld 
terug. 

Ga de uitdaging aan en gun jezelf een gezonde mond. Koop 2 flessen LISTERINE® en 
spoelen maar.  

Deze actie geldt alleen voor LISTERINE® flessen met het label “Ervaar het verschil in 
21 dagen” – niet goed geld terug 

 
Artikel 1 : Organisator 
De firma Johnson & Johnson Consumer B.V. Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, 
organiseert een actie genaamd LISTERINE®  “Ervaar het verschil in 21 dagen”. Deze 
actie zal plaatsvinden van 22 januari tot en met 10 mei 2018, zolang de voorraad strekt. De 
actie vindt uitsluitend plaats in Nederland ter ondersteuning van het merk LISTERINE®. 

 
Artikel 2 : Deelname / Verantwoordelijkheid 
Deze niet goed geld terug actie is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in Nederland 
woonachtig is en minstens 18 jaar oud is. 

Ervaar het verschil in 21 dagen. Ga de uitdaging aan en gun jezelf een gezonde mond. 
Koop 2 flessen LISTERINE® en spoelen maar. Niet goed, geld terug.  

Wat moet je doen:                                                                                                               
Koop twee flessen LISTERINE® in de periode van 22 januari tot en met 10 mei 2018, zolang 
de voorraad strekt. Ga de “21 DAGEN CHALLENGE” aan en gun jezelf een gezonde mond. 
Als je na 21 dagen tweemaal per dag LISTERINE® hebt gebruikt en niet tevreden bent stuur 
dan de originele kassabon en het LISTERINE® neklabel met daarop je adresgegevens plus 
bankrekeningnummer o.v.v. “21 dagen Challenge” op naar LISTERINE®, 
Antwoordnummer 28, 3800 VB  Amersfoort. Geen postzegel nodig. Jouw originele kassabon 
en gegevens kunnen tot uiterlijk 31 mei 2018 opgestuurd worden.  

Kassabonnen die opgestuurd worden binnen 21 dagen na aankoop, worden niet verwerkt 
omdat de uitdaging van 21 dagen moet zijn doorlopen om in aanmerking te komen voor 
deze “niet goed geld terug” actie.  

Als aan de voorwaarden is voldaan, zal Johnson & Johnson Consumer B.V. binnen 6 weken 
het aankoopbedrag van de 2 flessen LISTERINE® retourneren. Er zal één terugbetaling per 
gezin, adres en rekeningnummer plaatsvinden. Late of onvolledige inzendingen worden niet 
aanvaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen geregistreerd in het kader van deze actie. 
Actie is alleen geldig in Nederland. 

Deelname is persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding onder verschillende 
pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers, of door middel van verschillende 

https://promoties.microlax.nl/actievoorwaarden
https://promoties.microlax.nl/juridische-kennisgeving
https://promoties.microlax.nl/juridische-kennisgeving
https://promoties.microlax.nl/privacybeleid
https://promoties.microlax.nl/gebruik-van-cookies
https://promoties.microlax.nl/contacteer-ons


 Steenkamp, Marja [CONNL] | JOHNSON & JOHNSON 

 e-mailadressen of verschillende identiteiten deelnemen. Bij het vaststellen van dergelijke 
opzettelijke inbreuken, worden alle deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als 
ongeldig. Johnson & Johnson Consumer B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
een persoon van deelname uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de 
deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader 
trouw aan deze niet goed geld terug actie. 

Enige manipulatie van deze actie, evenals het aanpassen/bewerken van de actiematerialen, 
is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en zo nodig tot gerechtelijke vervolging wegens 
overtreding van auteursrechten of andere rechten van Johnson & Johnson Consumer B.V. 
Elke beslissing van Johnson & Johnson Consumer B.V. in het kader van deze actie is 
definitief en zonder verhaal. 

Artikel 3 : Bescherming persoonlijke levenssfeer en privacy 
Johnson & Johnson Consumer B.V. zal de persoonsgegevens die bij de registratie voor de 
wedstrijd worden overgemaakt, behandelen conform de geldende toepasselijke wetgeving 
inzake de verwerking van persoonsgegevens en privacy. De deelnemer erkent evenwel dat 
de verzending van persoonlijke gegevens via het internet, of op een andere wijze, nooit 
zonder risico is. Zie ook het privacy beleid op deze website. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de uitdrukkelijke toestemming zijn 
persoonsgegevens op te slaan en te verwerken in de bestanden van Johnson & Johnson 
Consumer B.V., Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort. Deze persoonsgegevens zullen 
dienen om deze actie te beheren en de deelnemers te identificeren.  

Artikel 4 : Communicatie 
Iedere informatie of klacht met betrekking tot deze actie en het raadplegen van onderhavig 
reglement dient uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop van de actie per e-mail te worden 
gemeld aan Johnson & Johnson Consumer B.V. via consumer-nl@its.jnj.com. In geen enkel 
geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend 
buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Voor 
klachten over producten van Johnson & Johnson Consumer B.V. of het gebruiken ervan 
mag u te allen tijde contact opnemen met onze consumentenservice via bovenstaand e-
mailadres. Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons 
van de volgende gegevens te voorzien:  

• uw naam, e-mailadres, adres en telefoongegevens; 
• een heldere omschrijving en motivering van uw klacht; en 
• de periode waarop uw klacht betrekking heeft.  

De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. 
Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in 
behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling. 

Artikel 5 : Aanvaarding reglement 
Deelname aan deze actie houdt aanvaarding in van het actiereglement. Het reglement is te 
raadplegen via www.ListerineNL//21dagenchallenge 

Artikel 7 : Toepasselijk recht 

Deze algemene voorwaarden en de wedstrijd zijn onderhevig aan Nederlands recht. 
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