Actievoorwaarden HHD CASHBACK BENL
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Stanley Black & Decker Belgium BVBA en zijn
van toepassing op de actie: HHD CASHBACK.
Door deelname aan deze actie verklaart de consument zich akkoord met de
actievoorwaarden.
Voorwaarden voor deelname
1. Deze actie is enkel geldig bij aankoop van één van de deelnemende BLACK+DECKER
producten in België of Groot-Hertogdom Luxemburg (online of offline).
De deelnemende producten zijn:
PRODUCT
DVA315J-QW
DVA320J-QW
DVB315JP-QW
DVJ215B-QW
DVJ215J-QW
WDA315J-QW
WDA320J-QW
DVA325JP07QW
DVJ315B-QW
DVJ315J-QW
DVJ320B-QW
DVJ320J-QW
DVJ325BF-QW
DVJ325BFS-QW
DVJ325BFSPQW
DVJ325J-QW
PD1020L-QW
PD1420LP-QW
PV1020L-QW
PV1020LR-QW
PV1420L-QW
PV1820L-QW
PD1820L-QW
PD1820LF-QW
SVA420B-QW
SVA520B-QW
BHFE520J-QW
BHFE620J-QW
FEJ520J-QW
FEJ520JF-QW

EAN
CASHBACK
5035048668566 €
5.00
5035048668610 €
5.00
5035048706367 €
5.00
5035048654859 €
5.00
5035048638736 €
5.00
5035048668658 €
5.00
5035048668696 €
5.00
5054905238582
5035048654866
5035048638767
5035048654897
5035048638798
5035048638859
5035048638880

€
€
€
€
€
€
€

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5035048458365
5035048638828
5035048458402
5035048458600
5035048458341
5035048550779
5035048458365
5035048458389
5035048458624
5035048458648
5035048645932
5035048657645
5035048708965
5035048709009
5054905238605
5035048638910

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00

FEJ520JFS-QW
SVJ520BFS-QW
SVJ520BFSPQW
HVFE2150L-QW
HVFE2150LBQW
HVFE2150LRQW
CUA525BH-QW
CUA525BHPQW
CUA525BHAQW
SVFV3250L-QW
SVFV3250LRQW
FSH10SM-QS
FSM1605-QS
FSM1605R-QS
FSM1615-QS
FSM1616-QS
BDS1616R-QS
FSMH1300FXQS
FSMH1321-QS
FSMH1321J-QS
FSMH1351SMQS
FSMH13101SMQS
FSMH13151SMQS

5035048638941
5035048638972

€
€

20.00
20.00

5035048656068
5035048469231

€
€

20.00
20.00

5035048494370

€

20.00

5035048494363
5035048677155

€
€

20.00
30.00

5035048667897

€

30.00

5035048667927
5035048493618

€
€

30.00
30.00

5035048494332
5035048648292
5035048617489
5035048638651
5035048490617
5035048642344
5035048643488

€
€
€
€
€
€
€

30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5035048648087
5035048648223
5035048657683

€
€
€

20.00
20.00
20.00

5035048648186

€

20.00

5035048648117

€

30.00

5035048648254

€

30.00

FSMH1321JMDQS
5035048657706

€

30.00

FSMH1321JSMQS

5035048657690

€

30.00

2. De aankoop moet plaatsvinden tijdens de actieperiode van 1 april 2019 t.e.m.
31 mei 2019 (datum op het kassaticket geldt als bewijs).
3. Om deel te nemen aan de actie moet de consument zichzelf en zijn aangekochte
product registreren op www.bdpromotions.eu voor 15 juni 2019.
4. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per kassaticket, per huishouden en per
IBAN-rekeningnummer.
5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde
gegevens. Aanvragen tot terugbetaling kunnen niet verwerkt worden wanneer de
gevraagde informatie niet correct is of onvolledig is. Een scan of kopie van het
kassaticket en van de originele streepjescode van de verpakking van het gekochte
product moeten worden opgeladen. Bij onduidelijkheden kunnen de originelen
opgevraagd worden.
7. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij
de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
8. De terugbetaling wordt alleen uitgevoerd naar een rekeningnummer binnen België of
Groot Hertogdom Luxemburg.
9. De terugbetaling wordt uitgevoerd binnen de 5 weken na online registratie.
10. Aangetekende inzendingen kunnen niet worden geaccepteerd.
11. Stanley Black & Decker heeft het recht om zonder verdere correspondentie deze
actie aan te passen, te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen, of om de
actie te herstructureren of geheel of gedeeltelijk in te trekken.
12. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen
kunt u melden via het volgende mailadres: blackanddecker@consumercare.info
13. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Stanley Black & Decker
en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie
en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze
informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet
misbruikt voor reclamedoeleinden. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw
privacy vindt u op http://www.blackanddecker.be/nl-be/legal/privacy-policy

