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Deze actie geldt uitsluitend voor het deelnemend actiemodel, aangeschaft tijdens de
actieperiode: 6 juni t/m 10 juli 2022.
Deze actie is alleen geldig bij de onderstaande winkelier(s):
Amazon, BCC, Bijenkorf, Blokker Nederland, Bol.com, Boxxer, Coolblue, Correct
Rotterdam, Electronic Partner, Electroworld, Euronics, Expert, FonQ, Home & Cook,
ING punten, Makro, Marskramer, Mediamarkt, Novy, Obbink, Plentyparts, Prima,
Tefal(.nl), Tefal Store, Warenhuizen*, Wehkamp, Witgoedspecialist, Zelfstandige
ondernemers**
Aankoop via derden partijen, bijvoorbeeld Bol.com plaza, worden uitgesloten van
deelname aan cashback acties of productplus acties.
Alleen een aankoop gedaan direct bij een officiële retailer worden geaccepteerd.
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen en 2 foto’s te
uploaden:
o 1x een duidelijke foto van je aankoopbon
o 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de
originele verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte
verpakking dienen zichtbaar te zijn.
o Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden.
Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in
ons bezit hebben. Dat betekent bij deze actie uiterlijk zondag 24 juli 2022.
Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving en in euro’s naar je worden
overgemaakt.
Tefal behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
Tefal aanvaardt slechts 1 deelname per product.
Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. Ben je woonachtig in
Duitsland, België of Luxemburg, en je hebt het product in Nederland gekocht, dan
wordt jouw deelname aan deze cashbackactie ook geaccepteerd.
Na een tijdige ontvangst en goedkeuring van de registratiegegevens, zal de cashback
binnen 6 weken overgemaakt worden.
Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de
verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
Tefal is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de
winkel en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de
actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen
aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Tefal van de
actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen
aan de actie.
Producten die in het kader van retournering zijn teruggestuurd of door de dealer uit
coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie.
Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder
aftrek aan Tefal terug te storten.
Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op
misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke
stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
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Voor de uitvoering van deze actie maakt Tefal gebruik van de diensten van een
uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving
gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in
te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit
uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden uitsluitend gebruikt voor
actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze
actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden
doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.
We gaan zorgvuldig om met (persoons)gegevens: zie hiervoor ook ons privacybeleid:
https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies
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*Onder Warenhuizen vallen de volgende leveranciers:
AD VAN DEN OEVER BV in HERPEN
FA VD VELDE in WOMMELS
FA. ANNETTE LAMERS in DELDEN
FIRMA HOL in LOPPERSUM
FRANS KOOLEN in VALKENSWAARD
Haaitsma V.O.F. in Rhoon
HET GESCHENKENHUIS in BALK
K.G. HOUTER & ZOON B.V. in VLIELAND
KUIPER B.V. in KOEKANGE
LINDENBURG VOF in DALFSEN
NOVALUX - DE JONG in HEEG
PETRA'S WARENHUIS in SIDDERBUREN
V.D. WIJNGAARD HOOGSTRAAT in MONTFOORT
V.O.F. ELBERTSEN in WEKEROM
WARENHUIS COPPENS V.O.F. in VOLKEL
WARENHUIS DE HOEK V.O.F. in VOLLENHOVE
WARENHUIS KOOPS in HEERDE
Warenhuis Wassen in WESTERBORK
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**Onder Zelfstandige ondernemers vallen de volgende leveranciers:
INTER CHALET in HORST
KOKEN EN WONEN V.O.F. - ANDREA JANSEN in HOOGEZAND
KUNNEN
PIEST
PRAALDER
RTV STEGEMAN
SCHEFFER WITGOED
SMART ELECTRONICS GIETEN
VERHAGEN ELEKTROSERVICE BV
WAKKERMANS ELEKTRO

