Cashback raamdecoratie, zonwering en rolluiken 2018 –
Actievoorwaarden
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De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V. Molensteijn 2, 3454 PT De Meern. Voor de
afhandeling van deze actie werkt VELUX Nederland B.V. samen met Service Bureau Jansen. Het
correspondentieadres voor deze actie: VELUX Nederland B.V., Postbus 8547, 5605 KM
Eindhoven. Telefoonnummer 040-2.905.100. E-mail: info@servicebureau.nl. Via dit adres kunt
u bij ons terecht voor informatie over de actie. Dit is tevens het correspondentieadres voor
eventuele klachten of vragen aangaande deze actie (graag o.v.v. ‘cashback raamdecoratie
2018’).
De €15,- cashback is geldig voor de volgende handbediende raamdecoratie en buitenzonwering:
Typen DKL, DFD, FHL, RHL, RFL, FHB, FHC, PAL, FHC, ZIL, DOP, FOP, MHL en dient tussen 14
mei en 14 juli 2018 in Nederland aangeschaft te zijn.
De €50,- cashback is alleen geldig voor VELUX-rolluiken (typen SHL, SML, SSL), VELUX
INTEGRA (afstand bedienbare) raamdecoratie en zonwering voor dakramen en lichtkoepels
(typen DML, DSL, FML, FSL, RML, RSL, FSC, FMC, MML, MSL, FMK, FSK, MSG, FMG) die tussen
14 mei en 14 juli 2018 in Nederland aangeschaft zijn.
Iedere aanvraag dient vóór 30 juli via www.velux.nl/cashback te worden ingestuurd door uw
cashback aanvraag in te dienen, uw e-mailadres te registreren en akkoord te gaan met deze
actievoorwaarden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw factuur digitaal te versturen, dan kunt u deze per post
sturen naar: VELUX Nederland B.V., o.v.v. cashback raamdecoratie 2018, Postbus 8547, 5605
KM Eindhoven. Het verwerken van uw aanvraag zal in dit geval enkele dagen langer duren. Vul
in elk geval wel het digitale formulier in, maar selecteer de optie om de factuur per post te
versturen.
De cashback actie kan niet gecombineerd worden met andere (kortings)acties van VELUX
Nederland B.V.
Na de controle van alle gegevens door VELUX Nederland B.V. ontvangt u uiterlijk 14 augustus
2018 het cashbackbedrag op uw bankrekening. Elke aanvraag die niet compleet of niet geldig
is, wordt niet gehonoreerd. Uitkeren van het cashbackbedrag kan alleen naar Nederlandse IBAN
rekeningnummers.
Per aangeschaft VELUX product wordt de cashback eenmaal uitgekeerd.
De cashback geldt voor maximaal 10 producten per adres en/ of persoon. Meerdere aanvragen
per adres/ klant worden niet in behandeling genomen.
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor particulieren woonachtig in Nederland.
Bedrijven en instellingen, alsmede werknemers van VELUX Nederland B.V. en betrokken
partners, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Voor deelname aan deze actie dient u
meerderjarig te zijn en door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze
actievoorwaarden.
Van alle deelnemers worden de geregistreerde gegevens (e-mail o.a.) doorgegeven aan VELUX
Nederland B.V. en haar mediapartners die uw mailadres mogelijk gebruiken voor
marketingdoeleinden t.b.v. VELUX Nederland B.V.. Daarnaast zal VELUX Nederland B.V. uw
gegevens opnemen in haar database om aan de verplichtingen van deze actie te kunnen
voldoen. U kunt op ieder moment aangeven niet benaderd te willen worden voor
marketingdoeleinden. U kunt contact met ons opnemen als u uw gegevens wilt inzien,
aanpassen of verwijderen.
Ontdekt u na verzending alsnog een fout in uw gegevens? Neem dan uiterlijk binnen 2
werkdagen contact op met Service Bureau Jansen om uw gegevens te laten wijzigen. Dit kan
via info@servicebureau.nl (vermeld in de onderwerp regel dat het om de actie ‘cashback
raamdecoratie 2018’ gaat), of via telefoonnummer 040-2.905.100.

Deelname aan de actie kan op www.velux.nl/cashback

