Cashback VELUX dakkapellen 2018 – Actievoorwaarden
1.

2.

De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V., gevestigd te 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 is VELUX Nederland B.V., Postbus
8547, 5605 KM Eindhoven. Telefoonnummer 040-2.905.100. Email: velux@servicebureau.nl.
Via dit adres kunt u bij ons terecht voor informatie over deze actie. Dit is tevens het
correspondentieadres voor eventuele vragen of klachten (graag o.v.v. ‘cashback dakkapellen
2018’).
De cashback is geldig voor de onderstaande typen VELUX dakkapellen en/of VELUX Partner
dakkapellen voorzien van VELUX dakramen, die tussen 15 september 2018 en 31 december
2018 in Nederland aangeschaft zijn. Onder aanschaf wordt verstaan dat de
opdrachtbevestiging een datum voor 31 december 2018 betreft.

VELUX Dakkapel basis en serre
Aantal VELUX
ramen
VELUX type nummers
2 GGL FK06 SA0W21101, GGL MK04 SA0W21101, GGL MK06
SA0W21101, GPU MK08 SA0W21101, GGL MK10 SA0W21101,
GGL PK06 SA0W21101, GGL PK08 SA0W21101, GGL PK10
SA0W21101 GGL SK06 SA0W21101, GGL SK08 SA0W21101,
GGL SK10 SA0W21101, GGL UK04 SA0W21101, GGL UK08
SA0W21101, GPU FK06 SA0W21101, GPU MK04 SA0W21101,
GPU MK06 SA0W21101, GPU MK08 SA0W21101, GPU MK10
SA0W21101, GPU PK06 SA0W21101, GPU PK08 SA0W21101,
GPU PK10 SA0W21101, GPU SK06 SA0W21101, GPU SK08

3 GGL FK06 SA0W31101, GGL MK04 SA0W31101, GGL MK06

Cashback
korting

€ 100,00

€ 200,00

SA0W31101, GGL MK08 SA0W31101, GGL MK10 SA0W31101,
SA0W21101,
GPU SK10 GPU
SA0W21101,
GPU UK08GPU
SA0W21101
GPU FK06 SA0W31101,
MK04 SA0W31101,
MK06
SA0W31101, GPU MK08 SA0W31101, GPU MK10 SA0W31101

4 GGL MK06 SB0W22101, GGL PK06 SB0W22101, GGL SK06

€ 300,00

SB0W22101, GGU MK06 SB0W22101, GGU PK06
SB0W22101, GGU SK06 SB0W22101

6 GGL MK06 SB0W32101, GGU MK06 SB0W32101

VELUX Dakkapel samengestelde pakketten vanuit EAW / EBW +
afwijkende ramen

€ 500,00

Cashback
korting

VELUX type nummers
EAW FK06 6021E, EAW MK04 6021E, EAW MK06 6021E, EAW MK08
6021E, EAW MK10 6021E, EAW PK04 6021E, EAW PK06 6021E, EAW
PK08 6021E, EAW PK10 6021E, EAW SK06 6021E, EAW SK08 6021E,
EAW SK10 6021E, EAW UK04 6021E, EAW UK08 6021E

€ 100,00

EAW FK06 6031E, EAW MK04 6031E, EAW MK06 6031E, EAW MK08
6031E, EAW MK10 6031E

€ 200,00

EBW MK06 2022BK, EBW PK06 2022BK, EBW SK06 2022BK

€ 300,00

EBW MK06 2032BK

€ 500,00

Dakkapel met VELUX dakramen (VELUX partner dakkapellen)
Aantal
VELUX ramen VELUX type nummers wit afgelakt of kunststof (20-- / 00--)
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Cashback
korting

2 MK08 -PK08 - SK08 - MK06 - PK06 - SK06

€ 100,00

3 MK08 -PK08 - SK08 - MK06 - PK06 - SK06

€ 200,00

4 MK08 -PK08 - SK08 - MK06 - PK06 - SK06

€ 300,00

5 MK08 -PK08 - SK08 - MK06 - PK06 - SK06

€ 400,00

6 MK08 -PK08 - SK08 - MK06 - PK06 - SK06

€ 500,00

Iedere aanvraag dient vóór 31 maart 2019 via www.velux.nl/cashback te worden ingestuurd,
door middel van het indienen van uw cashback aanvraag met daarbij registratie van uw emailadres en uw akkoord met deze actievoorwaarden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw bon / factuur digitaal te versturen, dan kunt u deze per
post sturen naar: VELUX Nederland B.V., o.v.v. cashback dakkapellen 2018, Postbus 8547,
5605 KM Eindhoven. Het verwerken van uw aanvraag zal in dit geval enkele dagen langer
duren. Vul in elk geval het digitale formulier in, maar selecteer de optie om de bon / 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 30 april
2019 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
Voor deelname aan deze actie dient u bij registratie persoonsgegevens te verstrekken, zoals
uw naam, telefoonnummer en e-mail. Deze persoonsgegevens verwerkt VELUX te allen tijde
conform de toepasselijke wet- en regelgeving en het VELUX Privacy Statement. De
persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van deze actie en voor communicatie
met betrekking tot uw deelname. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden
gesteld aan derden, anders dan de dienstverleners waar VELUX mee samenwerkt bij het
organiseren van deze promotie. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor
analyse doeleinden ter verbetering van VELUX producten en diensten. Onze grondslag voor
deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de
promotie en ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. VELUX bewaart en beveiligt uw
persoonsgegevens conform het VELUX Privacy Statement.
Uw persoonsgegevens en andere voor de promotie relevante informatie kunnen door VELUX
worden gedeeld met de dienstverleners waarmee zij in het kader van deze promotie
samenwerkt, zodat VELUX en/of deze dienstverleners per telefoon, sms, e-mail, post of op
andere manieren contact met u kunnen opnemen voor verificatie van de geregistreerde
aankoop.
Wanneer u geen verdere telefonische informatie wenst te ontvangen van VELUX of de
dienstverleners waarmee VELUX samenwerkt bij het organiseren van deze promotie, dan kunt
u het woord STOP sms'en naar 3734. Wanneer u geen verdere informatie via e-mail wenst te
ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de uitschrijflink in de door VELUX verstuurde email of een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl, met als onderwerp GEEN EMAIL.
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U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, te laten
afschermen of om de verwerking door VELUX te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U
kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar velux@servicebureau.nl. U heeft ook het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien het ordelijke verloop van de promotie wordt verhinderd door fouten (menselijke- of
computerfouten), fraude, misbruik en/of gevallen die buiten de redelijke controle van VELUX
liggen, behoudt VELUX zich het recht voor om de actie en/of deze algemene voorwaarden aan
te passen en/of te beëindigen. VELUX zal de deelnemers hierover zonder onnodige vertraging
informeren en zich inspannen om negatieve effecten als gevolg van de wijziging(en) en/of het
beëindigen van de promotie te beperken.
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 velux@servicebureau.nl (vermeld in de onderwerp regel dat het om de actie ‘cashback
dakkapellen 2018’ gaat), of via telefoonnummer 040-2.905.100.

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

