Actievoorwaarden BSH Huishoudapparaten B.V. actie
“Bosch terugwinnen aanschafwaarde”
1. Algemeen
Organisator van de “Bosch terugwinnen aanschafwaarde” actie (hierna: de “Actie”) is BSH
Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp (hierna: “BSH”). Voor deelname aan de
actie dient de gebruiker de onderstaande voorwaarden voor deelname te accepteren.
2. Recht op deelname
Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van bij de organisatie betrokken ondernemingen en hun
familieleden. Deelname aan het spel is kosteloos. Elke deelnemer draagt zelf de eventuele kosten
voor internet- en telefoonverbindingen.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers:
1. Een product van Bosch bezitten en gebruiken vóór de datum van deelname en de
aankoopfactuur bewaard hebben.
2. Deze actie vindt jaarlijks plaats: ga voor 31 juli naar https://www.bosch-home.nl/mybosch/ (als
de deelnemer zich na deze tijd registreert, zal de deelnemer automatisch meespelen voor het
opvolgende jaar).
3. Creëer een MyBosch-account of log in als een MyBosch account al reeds gecreëerd is in het
verleden.
4. Na het inloggen kan de deelnemer een product registeren door naar ‘Mijn Producten’ te
navigeren of direct via de volgende link (alleen toegankelijk na inloggen) https://www.boschhome.nl/mybosch/productregistratie
5. Geef de modelcode, aankoopdatum, het FD en het serienummer om de registratie compleet
te maken. Alleen producten tellen mee die in de looptijd van de Actie zijn geregistreerd. Een
registratie die al eerder heeft plaatsgevonden en al dan niet verwijderd is, telt niet mee voor
deelname.
6. De deelnemers moeten kennis hebben genomen van het wedstrijdreglement dat
geraadpleegd kan worden op het aangegeven adres en er de bepalingen van aanvaard
hebben.
7. De deelnemer dient tijdens de uitreiking nog steeds marketing communicatie (Bosch
nieuwsbrief) te kunnen ontvangen om in aanmerking te komen voor de prijs.
4. Prijs
1. De prijs persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van
niet uitreiking van een prijs vervalt deze.
2. Over de uitslag, de prijzen en de uitkering daarvan kan niet nader worden gecorrespondeerd.
3. Gedurende de Actie kunnen de volgende prijzen gewonnen worden:

Prijs: aanschafwaarde (aankoopbedrag op factuur in bezit van deelnemer) voor 2
verschillende deelnemers van het geregistreerde product door iedere deelnemer.
5. Verloop van bekenmaking winnaar en prijsuitreiking
De trekking vindt jaarlijks plaats. Na afloop van de Actie worden binnen 4 weken de winnaars
getrokken. Deze worden willekeurig door loting geselecteerd door een externe partij.
De winnaars worden direct via e-mail op de hoogte gesteld. Bosch behoudt zich het recht voor om de
voor- en achternaam van de winnaar te publiceren op de website.
Bosch streeft ernaar de winnaar binnen 30 dagen een e-mail te zenden op het in het
deelnemingsformulier vermeld e-mailadres, waarin haar/hem verzocht wordt de kopieën te bezorgen
van de aankoopbewijzen die betrekking hebben op het product waarvoor de mening werd gegeven en
het bankrekeningnummer waar de winnaar de prijs op wil ontvangen. Hij of zij moet de gevraagde
zaken binnen de 15 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de e-mail terugsturen naar het
volgende e-mailadres: Iedere winnaar die geen antwoord geeft binnen een termijn van 15 dagen vanaf
het versturen van deze mail wordt geacht ervan af te zien en na afloop zal de prijs toegewezen
worden aan een nieuwe winnaar.
Indien na analyse van de aankoopbewijzen de deelname als niet-conform beschouwd wordt, zal de
prijs toegewezen worden aan een nieuwe winnaar.
Een deelname zal als niet-conform beschouwd worden als de aankoop van het product gedaan werd
na de aanmaak van de mening, als het gekochte product niet overeenkomt met het product waarop de
mening betrekking heeft, of als de gegeven mening niet conform is met de gebruiksvoorwaarden van
de meningendienst.
De prijs zal enkel worden verwerkt via digitale bankoverschrijving.
6. Tijdsduur van de actie
De Actie loopt jaarlijks tot en met 31 juli, waarna eenzelfde nieuwe jaarlijkse actieperiode met
eenzelfde tijdsduur begint. BSH behoudt zich het recht voor om de looptijd te wijzigen.
7. Voortijdige beëindiging van het spel
BSH behoudt zich het recht voor om het spel zonder aankondiging 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. Van deze mogelijkheid zal BSH in het bijzonder gebruik maken wanneer een correcte uitvoering
van het spel vanwege technische oorzaken (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of
storingen in hard- en /of software) of om juridische redenen niet kan worden gewaarborgd. Bosch is te
allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen,
8. Aansprakelijkheid
1. BSH, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze Actie
inclusief de door BSH ter beschikking gestelde prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die BSH aan het beheer van haar website(s) en de organisatie
van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of
onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door BSH openbaar gemaakt materiaal,
van welke aard dan ook, kunnen BSH niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze
een verplichting voor BSH in het leven roepen.
9. Verklaring gegevensbescherming
1. Deelnemers dienen juiste en volledige naam-, contact- en e-mailgegevens te verstrekken.
Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Alle gegevens die BSH verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet
Bescherming Persoongegevens worden behandeld.
4. De door deelnemers verstrekte gegevens (schermnaam, e-mail, ervaringsgegevens over het
product) gegevens worden door BSH/Bosch verzameld en enkel gebruikt voor communicatie met de
winnaars. Als de deelnemer een akkoord heeft gegeven op marketing informatie te ontvangen zullen

gegevens ook voor marketing doeleinden gebruikt worden tot de deelnemer zich uitschrijft via de
website: https://www.bosch-home.nl/service/contact-en-info/aanmelden-nieuwsbrief
Voor alle aanvullende informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door het
organiserend bedrijf, kan de deelnemer de gegevensbeschermingsverklaring van het organiserend
bedrijf lezen: https://www.bosch-home.nl/juridische-informatie/colofon/privacy
10. Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. BSH handelt met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming met de “Gedragscode
promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
3. Verschuldigde kansspelbelasting zal door BSH worden afgedragen.

