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Actievoorwaarden: 
1.  Deze actie wordt georganiseerd door BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de 

Taurusavenue 36, 2132 LS in Hoofddorp (“BSH”). Bosch is onderdeel van BSH. 
2.1.   Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel Bosch SportsEdition wasmachine, 

Bosch SportsEdition warmtepompdroger en een Bosch SmartGrow. Gedurende de 
actieperiode van 1 juni 2022 t/m 30 november 2022, plant Bosch één boom voor elk 
verkocht actiemodel. 

2.2.   De bomen worden 50% in Nederland geplant en 50% in het buitenland. Het eerste 
buitenlandse bos van Bosch zal te vinden zijn in West-Madagaskar. Afhankelijk van het 
uiteindelijke aantal te plaatsen bomen kunnen er meerdere locaties volgen. De bossen 
mogen bezocht worden personen. 

2.3.   Bosch bepaalt in samenspraak met Trees for All de exacte locatie van de bossen. 
2.3.   Het planten van de bomen gebeurt gezamenlijk met de non-profit organisatie Trees for All.
3.  De volgende actiemodellen zijn onderdeel van deze actie: 

4.1   Deze actie is uitsluitend geldig voor in Nederland aangeschafte actiemodellen met 
uitsluiting van outlet-modellen en B-keus modellen.

4.2.    Alle doorgegeven namen worden online op de informatiepagina van het Bos(ch) 
zichtbaar: www.bosch-home.nl/acties/het-bos-van-bosch. 

5.  Deelname aan de actie is mogelijk met meerdere actiemodellen. 
6.  Deze actie is geldig in combinatie met andere acties.
7.  Het is niet mogelijk om een boom om te ruilen voor een geldbedrag.
8.1   Het is bij deze actie mogelijk om jouw naam, of een naam naar keuze, als bijdrager aan 

het Bos(ch) door te geven. Op deze manier kan je laten weten dat er dankzij jou één 
boom in het Bos(ch) is geplant. Een naam doorgeven kan geschieden door registratie 
via MyAccount. Alle doorgegeven namen worden online op de informatiepagina van het 
Bos(ch) zichtbaar: www.bosch-home.nl/acties/het-bos-van-bosch. 

  De ingezonden namen worden gecontroleerd. Namen die scheldwoorden, ondeugdelijk 
taalgebruik bevatten of anderszins door BSH beoordeeld worden als onwenselijk, 
worden niet online getoond. Ook wordt er een controle gedaan of de ingezonden namen 
afkomstig zijn van kopers van actiemodellen. Er wordt daarom om een voornaam en 
achternaam van de koper gevraagd, zoals ingevoerd in MyAccount. De voornaam en 
achternaam van de koper worden niet getoond in het digitale Bos(ch), en worden ook niet 
voor andere doeleinden gebruikt.  

8.2.   In MyAccount kan een digitaal certificaat gedownload worden met bewijs dat er voor de 
koper een boom geplant wordt. 

9.   BSH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de 
winkel en webshops van aangesloten dealers en bij de verkoopkanalen van BSH zelf. 
Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, dan ontstaat er 
geen mogelijkheid later alsnog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele 
leverschaarste vanuit BSH van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen 
mogelijkheid om na de actieperiode nog deel te nemen aan de actie.

10.   Persoonlijke gegevens worden door BSH uitsluitend verwerkt voor deze 
consumentenactieregistratie. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en 
niet zonder uw toestemming gebruikt voor reclamedoeleinden. 

11.   BSH behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons)gegevens, 
documenten en bijlagen op misbruik en fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of 
fraude vermoed wordt, behoudt BSH zich het recht voor om: 

 •  een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een 
deelnemer. Wanneer de deelnemer niet reageert, kan BSH besluiten hem uit te sluiten 
voor deze en toekomstige BSH-acties; 

 •  een deelnemer en door hem verstrekte gegevens te blokkeren voor verdere deelname 
aan deze en toekomstige BSH-acties; 

 •  de gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en 
toekomstige BSH-acties; 

 • eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer;
 •  onterecht geclaimde actiedeelname, alsook door BSH gemaakte kosten voor fraude- en 

misbruikonderzoek en voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer;
 •  al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude.
12.   BSH behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

eerder te beëindigen. BSH is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige 
schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook. 

13.   BSH is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, 
zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of 
aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend 
product of actie, in welke vorm dan ook.

14.   BSH, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de 
deelnemer. BSH en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen 
bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige 
schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze 
actie. 

15.   Indien de deelnemer dit op prijs stelt, heeft hij binnen de registratie- / aankoopprocedure 
de mogelijkheid aan te geven of hij informatie en mededelingen van BSH wil ontvangen. 

16.   Vragen en opmerkingen inzake deze actie kunnen worden gemeld via het volgende 
mailadres: ert.marketing@bshg.com. BSH zal zo spoedig mogelijk reageren. 

Draag
één boom 
bij aan het 

Bos(ch)

Hoe registreer je jouw apparaat?
Je doet mee aan deze Bosch campagne door de volgende stappen te 
doorlopen:

1.     Maak een MyBosch account aan of log in via: www.bosch-home.nl/mybosch/inloggen. 
2.   Registreer jouw Bosch apparaat via het registratieformulier. Hiervoor heb je het 

E-nummer, FD-nummer en serienummer nodig. Deze gegevens staan op het 
typeplaatje van het apparaat. Kan je deze niet vinden? Bekijk dan deze pagina: 
https://www.bosch-home.nl/service/typeplaat-zoeken. 

3.   Wanneer je jouw apparaat geregistreerd hebt heb je de mogelijkheid om een naam 
door te geven aan het Bos(ch) en een certificaat te downloaden. 

3.1.  Als je jouw naam, of een naam naar keuze, doorgeeft kan je laten weten dat er dankzij 
jou een boom is geplant. Deze naam wordt digitaal zichtbaar op de informatiepagina 
van het Bos(ch), zie ook actievoorwaarden punt 8. Via Bosch MyAccount wordt je 
doorgelinkt naar de pagina www.bosch-home.nl/acties/naam-doorgeven om een 
naam door te geven. 

3.2.  In Bosch MyAccount is het mogelijk om een certificaat te downloaden als bewijs dat 
er voor jou een boom is geplant. Dit certificaat kan je bijvoorbeeld uitprinten om thuis 
neer te zetten, of online delen via social media. Het certificaat is eventueel direct te 
downloaden via de link: https://media3.bosch-home.com/Documents/20252909_
BedanktVoorJouwBijdrageAanHetBosch.pdf. 

5.  Via de informatiepagina is het ook mogelijk om een extra boom te planten.

Draag jouw 
boompje bij
Voor elke verkochte Bosch SportsEdition wasmachine, Bosch  
SportsEdition warmtepompdroger en Bosch SmartGrow indoor 
kweekbak planten wij één boom in het bos van Bosch*. Heb jij 
een actiemodel gekocht? Dan kan je jouw naam, of een naam naar 
keuze, plaatsen bij het Bos(ch) om te laten weten dat er dankzij  
jou één boom wordt geplant. De helft van de bomen wordt in  
Nederland geplant, de andere helft in het buitenland. Het eerste 
buitenlandse bos komt in Madagaskar te staan!

Ontdek er alles over op bosch-home.nl/acties/plant-een-boom.

*Het Bos(ch) is een initiatief van BSH Huishoudapparaten B.V.
In samenwerking met Trees for All worden er bomen geplant, in Nederland én in het 
buitenland. Trees for All draagt zorg voor het selecteren van inheemse boomsoorten 
zodat er een gezond, biodivers bos komt te staan. Samen planten we bomen, voor 
een groenere en duurzamere wereld!

Deze actie is geldig van 1 juni 2022 t/m 30 november 2022. 

Serie Typenummer EAN

Wasmachine

Serie|6 WAU28T95NL 4242005233649

Serie|6 WGG244A9NL 4242005291885

Serie|6 WGG24409NL 4242005291892

Warmtepompdroger

Serie|6 WTW85495NL 4242005245383

Serie|6 WQG233D2NL 4242005303267

SmartGrow

3 MSGP3 4242005139682

Life MSGP3L 4242005255580

6 MSGP6 4242005139699


