
Actievoorwaarden
“Ontvang een set BergHOFF kookpotten speciaal ontworpen voor een kookplaat met
geïntegreerde dampkap t.w.v. € 329”*

ORGANISATOR
Whirlpool Belux nv te Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever, organiseert een
promotionele actie: “Ontvang een set BergHOFF kookpotten speciaal ontworpen voor een
kookplaat met geïntegreerde dampkap t.w.v. € 329”.

ALGEMEEN
Deze actie is geldig van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022 (zolang de voorraad
strekt) in elk deelnemend verkooppunt in België en Luxemburg. De datum van het
aankoopbewijs geldt als bewijs.

* De actie is alleen geldig bij aankoop van minimaal 4 Bauknecht inbouwtoestellen,
waarvan 1 kookplaat met geïntegreerde dampkap (referenties BVH 92 2B K of BVH 92 2B
K/1).

Deelname is alleen online mogelijk via: www.bauknecht.be

Aanvragen moeten online geregistreerd worden binnen maximaal 3 maanden na aankoop
van het product. Datum op het aankoopbewijs geldt als bewijs. Uiterste termijn voor
registratie: 31 maart 2023.

Om in aanmerking te komen dient u het online actieformulier in te vullen en een scan of
een leesbare foto van de factuur te uploaden. Let op: onvolledige inzendingen worden niet
in behandeling genomen.

U kunt uw aankoopbewijs eventueel ook opsturen per post naar:
c/o HighCo DATA
Actie nr 17035, met vermelding “Bauknecht actie BergHOFF”
1733 ASSE

https://www.bauknecht.be/nl_BE


Bij het per post versturen van de documenten, geldt de poststempel als officiële
verzenddatum.

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.

U ontvangt de voucher om de kookpottenset aan te vragen binnen een termijn van
ongeveer acht weken na ontvangst van het volledige dossier (online registratie en
aankoopbewijs) per e-mail.

De BergHOFF kookpottenset bestaat uit een  6-delige kookpottenset downdraft - Gem
• Éen kookpot met deksel 20 cm (4,2 L)
• Éen kookpot met deksel 24 cm (5,7 L)
• Éen kookpot met deksel 24 cm (8,8 L)

Met de voucher bestelt u de kookpotten via de website https://berghoff-belgium.be/whirlpool

Vragen en/of opmerkingen over de promotionele actie kunnen gemaild worden naar
infolijn@promolife.be of u kan telefonisch terecht op het volgende nummer:
Tel. +32 2 352 03 90 - bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur

De promotionele actie is niet geldig voor apparaten die zijn aangekocht op een
door Whirlpool Belux nv beheerd online platform.

https://berghoff-belgium.be/whirlpool
mailto:infolijn@promolife.be


Het geschenk is niet inwisselbaar, noch omruilbaar in geld.

Whirlpool Belux nv behoudt zich het recht om de voorwaarden tijdens de actie aan te
passen.

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen.

Indien u de registratie niet voltooid vóór 31 maart 2023, verliest u het recht om het
geschenk aan te vragen.

Whirlpool Belux nv behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te
vragen als er sprake is van twijfel over de echtheid van de aanvraag.

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
Luxemburg en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met
uitzondering van het personeel van Whirlpool Belux nv en hun gezinsleden.

Professionele organisaties van welke aard dan ook kunnen niet deelnemen aan de actie.

Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en
uw rechten, kunt u ons privacybeleid consulteren op www.bauknecht.be.

https://www.bauknecht.be/nl_BE/Pages/Privacyverklaring

