Actievoorwaarden cashback Voordeel.com:
Zet deze zomer huismerk cola op tafel!
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cashback actie “Zet deze zomer gratis huismerk cola op
tafel!” georganiseerd door Voordeel.com, gevestigd aan Withuisveld 15, 6226 NV, Maastricht.
Artikel 1: Algemeen
1.1 Gedurende de looptijd van de Actie worden deze voorwaarden niet ten nadele van deelnemers
gewijzigd.
1.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
Voordeel.com gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de
aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of
vernietigbaar te zijn.
1.3 Deze Actie geldt voor een aankoop van twee flessen huis- of budgetmerk cola (van elk minimaal 1
liter) die per stuk minimaal 70% goedkoper zijn dan €1,89 per liter (excl. statiegeld) gedaan binnen de
actieperiode van 25 juli t/m 31 juli bij een supermarkt in Nederland, België of Duitsland.
Grootverpakkingen van merkcola zoals Coca Cola, Pepsi en Dr. Pepper zijn uitgesloten van deze actie.
1.4 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Maastricht.
1.5 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten
worden ontleend.
1.6 Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen.
1.7 Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen via een e-mail gericht worden aan
contact@voordeel.com tot en met 3 augustus 2022.

Artikel 2: De Actie
Vraag eerst via www.voordeel.com/promoties jouw persoonlijke code aan om je cashback te
reserveren. Je kunt de code aanvragen van 25 juli t/m 30 juli of zolang de voorraad strekt. Let op: er
zijn maximaal 1000 cashbackcodes beschikbaar.
Je ontvangt een e-mail met daarin je persoonlijke code en de link naar de cashbackpagina.
Koop tussen 25 juli t/m 31 juli 2022 twee flessen huis- of budgetmerk cola (van elk minimaal 1 liter)
die per stuk minimaal 70% goedkoper zijn dan €1,89 per liter (excl. statiegeld) en bewaar je kassabon
goed. Let op: de twee flessen moeten wel op één kassabon staan. Het is niet erg als er andere
boodschappen op de bon staan.
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Ga naar de registratiepagina via de link in je e-mail met persoonlijke cashbackcode. Vul uiterlijk 28
juli 2022 je bankrekeningnummer in en upload je kassabon om deel te nemen aan de Actie.
Je ontvangt na goedkeuring binnen twee werkdagen het bedrag van jouw aankoop op je rekening.
Alleen het betaalde bedrag (excl. statiegeld) wordt vergoed, producten die gratis zijn verkregen
worden niet vergoed.
De aankoopdatum op de kassabon moet vallen tussen 25 juli en 31 juli 2022.
Alleen kassabonnen van supermarkten in Nederland, België en Duitsland worden geaccepteerd.
Een kassabon mag slechts één keer geregistreerd worden. Elke volgende registratie van dezelfde
kassabon is ongeldig.
Deelnemers worden per e-mail op de hoogte gehouden van de status van hun registratie.
Deelnemers geven toestemming om mee te werken aan communicatie over de actie (zoals eventueel
een interview geplaatst op de VoordeelCommunity) bij deelname aan deze actie. Na uitbetaling van
de cashback wordt eenmalig gevraagd hoe het product is bevallen.

Artikel 3: Deelname
3.1 Deelname aan de Actie is mogelijk van 25 juli tot en met 31 juli 2022.
3.2 Per unieke code kan één unieke kassabon geüpload worden en er worden per deelname
maximaal twee flessen huis- of budgetmerk cola van elk minimaal 1 liter vergoed excl. statiegeld.
Er mag maximaal één keer worden meegedaan per e-mailadres en/of bankrekeningnummer.
3.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.4 Voordeel.com is niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze Actie.
3.5 Door het uploaden van de kassabon, het invullen van persoonsgegevens en daardoor het
deelnemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
3.6 Voordeel.com is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat
deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.7 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de Actie tenzij de
deelnemer toestemming heeft gegeven om contact op te nemen over bespaaroplossingen van
Voordeel.com. Gegevensregistratie vindt plaats conform het privacy statement van Voordeel.com:
https://www.voordeel.com/privacy-policy/
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