
Actievoorwaarden BOSCH Actie cashback wassen en drogen 
 
1. BSH Home Appliances NV, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Laarbeeklaan 74 en gekend onder het 

ondernemingsnummer 0465.054.226, organiseert een consumentenactie “cashback wassen en drogen”, die 
aanvangt op 01/10/2017 en eindigt op 30/11/2017. 

2. Deze actie is enkel geldig bij de aankoop in België van een wasmachine of droogautomaat van het merk 
BOSCH die deel uitmaakt van de actie (toestelreferenties door BSH Home Appliances NV in België 
gecommercialiseerd – lijst  op het einde van dit document toegevoegd) in de periode van 01/10/2017 tot 
30/11/2017. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.   

3. Indien de consument een wasmachine of droogautomaat van het merk BOSCH die deel uitmaakt van de 
actie heeft aangekocht in voormelde periode, krijgt de eindconsument € 150 of € 100 cashback, dit 
naargelang de referentie (lijst met deelnemende referenties op het einde van dit document toegevoegd). 

4. Deelname aan deze actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig te België en die de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van het personeel van BSH Home Appliances NV, haar 
onderaannemers en hun familieleden die wonen onder hetzelfde dak. 

5. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of een professionele organisatie van welke aard 
dan ook. 

6. De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan deze actie dienen binnen de 4 weken na aankoop van 
het toestel op de website www.bosch-home.be/nl/cashback_wassen het aanvraagformulier in te vullen en de 
aankoopfactuur van het toestel up te loaden of deze per post te versturen naar het opgegeven adres.  

7. Er wordt maximum 1 dossier per toestel toegekend op hetzelfde adres. 
8. Inzendingen die 4 weken na datum van aankoop van het toestel aankomen of niet volledig zijn, worden niet 

in aanmerking genomen. 
9. BSH Home Appliances NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet in voorraad zijn van de 

betreffende toestellen in de deelnemende verkooppunten.   
10. De gegevens die BSH Home Appliances NV in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden 

opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet 
van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van 
persoonlijke gegevens behandeld worden. Deze gegevens zullen in een databank worden opgenomen en 
bestemd zijn om de deelnemers te erkennen. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een 
verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van 
gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.  

11. Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij de BSH Home Appliances NV te 
informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden naar Laarbeeklaan 74, 1090 
Brussel. 

12. BSH Home Appliances NV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief invoeren 
van gegevens, voor leveringsproblemen of het verlies van post. 

13. Voor vragen en/of opmerkingen aangaande het verloop van de actie of de aanvraag, kan per email of per 
telefoon contact opgenomen worden met Services2actions op het emailadres bosch@2actions.com of het 
telefoonnummer 081.234.422 tot en met 31/12/2017. Na deze termijn kan BSH Home Appliances NV geen 
verdere vragen en/of opmerkingen omtrent deze actie beantwoorden. 

14. BSH Home Appliances NV behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook de actie te wijzigen, uit 
te breiden, te verkorten, te schorsen of in te trekken zonder mededeling en zonder dat zij hiervoor 
aansprakelijk kan worden gesteld. Geen schadevergoeding kan worden gevorderd door de deelnemers. 

15. BSH Home Appliances NV kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er fraude heeft 
plaatsgevonden, in welke vorm dan ook. 

16. Druk- en zetfouten voorbehouden.  
17. Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met huidige actievoorwaarden.  
18. De actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch 

recht. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder 
de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 

19. Lijst van de deelnemende toestelreferenties:  
 



 


