
Actievoorwaarden SIEMENS Lenteactie cashback 2019  
 

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 Lenteactie 2019”, die 
aanvangt op 01/04/2019 en eindigt op 31/05/2019. 

2. Deze actie is enkel geldig bij de aankoop in België van een toestel van het merk SIEMENS dat 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 01/04/2019 tot 31/05/2019. Deze actie is niet geldig in 
combinatie met andere acties.  
Deze actie is niet van toepassing op aankoop van voormelde referenties naar aanleiding van een betalende 
omruiling.   

3. Indien de consument een deelnemend toestel van het merk SIEMENS heeft aangekocht in voormelde periode, 
krijgt de eindconsument een cashback terugbetaald. De lijst en het bedrag met deelnemende referenties is op 
het eind 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.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/acties het aanvraagformulier in te vullen 
en de aankoopfactuur van het toestel op te laden. 
Voor consumenten die deze registratie niet online wensen te doen, bieden wij de mogelijkheid om alle 
documenten en info per post te versturen naar Service 2 Actions – SiemensActies – Boîte postale 1 – 5310 
Egezée. Onder alle documenten en info verstaan wij: naam, voornaam, adres, Postcode, Email, 
Bankrekeningnummer (IBAN), E-nummer, FD-nummer, serienummer (zie signalisatieplaatje toestel) en een 
copie van het originele kassaticket of factuur.  

7. Er wordt maximum 1 dossier per toestel toegekend op hetzelfde adres. 
8. Inzendingen/registraties 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 persoonsgegevens dewelke BSH Home Appliances NV ontvangt in het kader van de deelname aan deze 

actie, zullen verwerkt worden in een databank en zullen op vertrouwelijke wijze verwerkt worden 
overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de 
persoonsgegevens. BSH Home Appliances NV zal de persoonsgegevens van de deelnemers enkel verwerken 
voor de doeleinden zoals beschreven in het inschrijvingsformulier met de toestemming van de deelnemers. De 
deelnemers beschikken over de rechten zoals beschreven in het inschrijvingsformulier. Voor alle bijkomende 
informatie omtrent de policy van BSH in het kader van bescherming van persoonsgegevens, gelieve volgende 
website raad te plegen voor meer informatie:  
http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/privacy_policy_1 

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 siemens@2actions.com of het 
telefoonnummer 081.234.422 tot en met 30/06/2019. 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 en Cash Backs:  

WM16W890FG € 200 

WMH6Y892FG € 200 

WM14U940EU € 200 

WM14U840EU € 200 



WT47X940EU € 200 

SX678X36TE € 150 

SN678X36TE € 150 

WM4UH641FG € 150 

WM16W642FG € 150 

WMH6W642FG € 150 

SN658X03TE € 100 

SN278I36TE € 100 

SN658X00ME € 100 

SN258I00TE € 100 

SN258I01TE € 100 

SN 258I06TE € 100 

WM14T6H3FG € 100 

WM14T790FG € 100 

WM14T6V3FG € 100 

WT48Y773FG € 100 

WT47W773FG € 100 

WT7U48DFG € 100 

WT45W46CFG € 100 

WT7HU641FG € 100 

WM14T780FG € 100 

WT7U489FG € 100 

WT47W491FG € 100 

SN258W02IE € 75 
 


