
De recepten  
van  
Dagelijkse Kost  
bij je thuis

Gratis Dagelijkse Kost  
Groentekost kookboek  
bij aankoop van een iQ300,  
iQ500 en iQ700 oven  
van Siemens.

Actie geldig van 01/01 t.e.m. 31/12/2023  
of tot uitputting van de voorraad.

Siemens Home Appliances
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9 408 600 039 

Siemens, partner van



Oven-
actie 

Hoe jouw Dagelijkse Kost  
kookboek aanvragen?

1.  Stuur “SiemensGroentekost” per sms  
naar 0460/213.580 
OF scan deze QR-code, hiermee wordt  
automatisch een bericht in whatsapp  
gegenereerd, dat je moet versturen.  
(als je geen smartphone hebt, gelieve dan aan een vriend of familielid te 
vragen om de inschrijving voor jou te doen)

2.   Je ontvangt een bericht met een klikbare link naar  
een registratiepagina die je kan openen en invullen  
op je smartphone of op een computer.

 Je dient: 
 -  een duidelijke foto te maken van de aankoopfactuur  

en deze op te laden (als aankoopbewijs),
 - de gevraagde informatie volledig in te vullen.

3.    Zodra de aanvraag is ingevuld en verzonden,  
ontvang je een bevestiging van je aanvraag en een 
boekenbon per email waarmee je je kookboek in een 
Standaard Boekhandel gratis kan gaan afhalen.

Actie geldig in de deelnemende verkooppunten in België van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023 (uiterste  
factuurdatum) of tot uitputting van voorraad. Voor elke vraag over de registratie van deze promotie of over 
de opvolging ervan, kan je tot 31/01/2024 een e-mail sturen naar info@hashting.com. Na deze periode zal 
er niet meer kunnen worden gereageerd op vragen met betrekking tot deze actie. De voorwaarden van de 
actie zijn te zien op de registratiepagina (na het versturen van de SMS).
Actievoorwaarden en deelnemende referenties op: www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/acties.

n.v. BSH Home Appliance - De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG. - Picardstraat 7, box 400, 1000 Brussel  - BE 0465.054.226 RPR Brussel 


