Actievoorwaarden
‘Bauknecht betaalt u tot € 100 terug bij aankoop van een premium huishoudapparaat’
ORGANISATOR
Whirlpool Belux n.v. met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever, organiseert
een promotionele actie ‘Tot 100€ cashback op een assortiment premium Bauknecht huishoudapparaten’.
ALGEMEEN
Deze actie is geldig van 20 maart tot en met 30 juni 2017, in elk deelnemend verkooppunt in België en het
Groothertogdom Luxemburg. De datum van het aankoopbewijs geldt als bewijs.
De actie is alleen geldig bij aankoop van één van de volgende Bauknecht huishoudapparaten:
Commerciële
Code
TKPRIME75A3BW
TKPRIME85A2BW
TKPRIME95A2BW
WAECO1281
WAECO9281
WAECO8282
KGLF18A3+IN
KGNF18A2+IN
KGNF18A3+IN
KGNXL 19 A3+ IN
BFC 3C26 PF A
BFO 3T323 P6M X
BFO 3T333 DLM X

Waarde
Cashback
€ 50
€ 50
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 100
€ 50
€ 50
€ 100

Deelname is alleen online mogelijk via: www.bauknecht.be
Aanvragen moeten online geregistreerd worden binnen max. 1 maand na afloop van de actie. Uiterste datum
voor registratie: 31 juli 2017.
Om in aanmerking te komen, dient u het online actieformulier in te vullen en een scan of goed leesbare foto
van het aankoopbewijs te uploaden. Onvolledige of onleesbare inzendingen worden niet in behandeling
genomen.

Een geldig aankoopbewijs is een kassabon of factuur met daarop de aankoopdatum, commerciële code van
het apparaat en de adresgegevens van de deelnemende handelaar duidelijk vermeld. Bestelbonnen en
leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs.
Eén deelname per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer.
De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer zes weken na
ontvangst van het volledige dossier (online registratie en aankoopbewijs).
De terugbetaling gebeurt via overschrijving op een geldig Belgisch of Luxemburgs bankrekeningnummer.
Vragen en/of opmerkingen over deze actie kunnen gemaild worden naar info_belux@whirlpool.com
Whirlpool Belux n.v. behoudt zich het recht om de voorwaarden tijdens de actie aan te passen.
De actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen.
Op de actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de
actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

DEELNEMERS
De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België of het Groothertogdom
Luxemburg en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van het
personeel van Whirlpool Belux n.v. en hun gezinsleden.
Professionele organisaties van welke aard dan ook kunnen niet deelnemen aan de actie.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rekeningnummer.
Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden.
De persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de uitvoering van deze overeenkomst. U kunt uw recht van
toegang en verbetering uitoefenen door een ondertekend en gedagtekend verzoek te richten aan de
verantwoordelijke voor de verwerking: Whirlpool Belux n.v., Privacy Officer, Nijverheidslaan 3 bus 1, B-1853
Strombeek-Bever, met daarbij als bewijs van uw identiteit een recto-versokopie van uw identiteitskaart.

