Voorwaarden cashbackactie Orijen
1. Doel
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die 5 euro cashback aanbiedt bij
aankoop van Orijen Small Breed 1,8 kg of 4,5 kg, eigendom van CePeBe BV
Hongkongstraat 25, 3047 BR Rotterdam (hierna de “organisator” of “Finest Petfoods”
genoemd).

2. Voorwaarden van de actie
a) Deze actie loopt van 21 oktober 2020 tot en met 14 maart 2021 en/of zolang de voorraad
strekt en is bedoeld om Orijen Small Breed te promoten door klanten 5 euro cashback aan
te bieden bij aankoop van een 1,8 kg of 4,5 kg verpakking.

b) De aankoop moet plaatsvinden tussen 21 oktober 2020 en 28 februari 2021. Registratie
voor deelname aan de promotie en eventueel corrigeren van de registratie kan tot uiterlijk 14
maart 2021.

c) Voor deelname aan deze speciale actie komen uitsluitend diegenen in aanmerking die 18
jaar of ouder zijn, woonachtig in Nederland of België en toegang tot internet hebben.

d) Deze actie is uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers en geldt niet voor winkeliers of voor
personen die het product aankopen om het opnieuw te verkopen. De organisator behoudt
zich het recht voor om aanvullende gegevens op te vragen om te controleren of de koper
daadwerkelijk een eindgebruiker is.

e) Om 5 euro te ontvangen, dient de gebruiker: (1) een verpakking Orijen Small Breed 1,8 kg
of 4,5 kg te kopen bij een in Nederland of België ingeschreven detailhandelaar/winkel en de
kassabon (of de kassabonnen) te bewaren; (2) naar de actiepagina op
https://promo.deskservices.nl/nl-nl/20-0489 te gaan, de benodigde gegevens invullen en de
kassabon(nen) uploaden. Als er géén productnaam op de kassabon is vermeld, dient een
foto van het product mét de kassabon gebruikt te worden. Acceptatie van de algemene
voorwaarden en behandeling van persoonlijke gegevens, evenals het invullen van de
persoonlijke gegevens zijn verplicht om deel te nemen aan de promotie.

f) Binnen 3 werkdagen na goedkeuring van de aanvraag, ontvangt de deelnemer 5 euro op
de door zijn of haar aangegeven bankrekening. Er wordt alleen uitbetaald na goedkeuring
van de aanvraag en alleen op Nederlandse of Belgische IBAN-nummers. g) Kopieën of
nagemaakte kassabon(nen) komen niet in aanmerking. Enkel volledig ingevulde formulieren
worden in behandeling genomen

h) Per persoon is slechts één inzending toegestaan (zelfde naam/adres/email/IBANnummer).

i) Formulieren die op een andere manier worden ingestuurd dan onder (e) omschreven,
worden niet in behandeling genomen. Onvolledige, onjuiste, onleesbare of na 28 februari
2021 verzonden inzendingen worden niet aanvaard noch in behandeling genomen. De
organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraagde, verdwenen of geheel of
gedeeltelijk onvolledige inzendingen, noch voor storingen of onderbrekingen van de
internetverbinding. Een bewijs van verzending vormt geen bewijs van ontvangst door de
organisator.

j) Als de geleverde producten gebracht of retour gestuurd worden of de order geannuleerd
vóór levering van de producten, vervalt het recht op cashback en zal al uitbetaalde cashback
teruggevorderd worden.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Indien er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen die direct of indirect een invloed
kunnen hebben op de geldigheid van deze voorwaarden, behoudt de organisator zich het
recht voor om deze actie geheel of gedeeltelijk te annuleren of deze voorwaarden te wijzigen
of te herzien, zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook. De organisator is niet
aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of letsel van welke aard dan ook voortvloeiend
uit deze actie. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen
van de actie wanneer die niet-nakoming te wijten is aan overmacht of aan gebeurtenissen
die geheel buiten de invloedssfeer van de organisator liggen en waardoor de organisator
niet in staat is om de actie na te komen of de inzending te verwerken. De organisator is niet
aansprakelijk voor eventuele storingen bij communicatiediensten zoals de post of het
internet.

Deelname aan de promotie wordt goedgekeurd door de firma Desk Services en de
hondenvoeding van Orijen worden gemaakt door het bedrijf Champion Petfoods LP.
Champion Petfoods LP en Desk Services zijn externe dienstverleners van de organisator.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade
die geleden wordt door de gebruiker als gevolg het gebruik van de voeding; hiervoor is
uitsluitend Champion Petfoods LP aansprakelijk.

4. Gegevensbescherming
Alle persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt in het kader van deze actie,
worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de General Data
Protection Regulation (GDPR) en het privacybeleid gepubliceerd op de website orijen.nl. De
organisator, de distributeur van Orijen, behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en dusdanig dat een goede beveiliging van de persoonsgegevens
gewaarborgd is. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is alleen mogelijk als u er
toestemming voor geeft. Het ontbreken van toestemming voor het bovengenoemde doel
staat u echter niet toe deel te nemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden met
derden uitgewisseld (WebNL en Desk Services) ten behoeve van het terugstorten van het
geld en het kunnen aanbieden van een kortingscode voor een herhaalaankoop. De
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het geld terug te
storten aan de gebruiker van de promotie of voor andere doeleinden van deze
promotieaanbieding waarmee de gebruiker heeft ingestemd. Voor alle andere informatie
over de verwerking van persoonsgegevens, raadpleeg het privacybeleid gepubliceerd op de
website orijen.nl.

5. Contactgegevens
Voor vragen over de promotie kun je een mail sturen naar orijen@consumercare.info. Voor
verdere vragen of informatie over deze voorwaarden kan de gebruiker contact opnemen met
de klantenservice van Finest Petfoods door een e-mail te sturen naar
info@finestpetfoods.com.

6. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die
voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze actie of met de website, worden
verwezen naar de rechtbank in Den Haag.

