30€

CASHBACK*
Van 15 april t.e.m. 31 juli 2022
PROMOTIE OP DRAADLOZE COLLECTIE

Volg ons op

@KitchenAidBE, @KitchenAidNL

*Bij aankoop van een toestel uit onze draadloze collectie: 5KHBBV53XX KitchenAid en/of 5KHBBV83XX Artisan
Staafmixer, 5KHMB732XX KitchenAid Hand Mixer, 5KFCB519XX: KitchenAid Hakmolen. Zolang de voorraad strekt.
Gratis oproepnummer: 00800 381 04026
www.kitchenaid.be of www.KichenAid.nl
KitchenAid en de vorm van de mixer/keukenrobot zijn geregistreerde merken in de Verenigde Staten en in andere landen.
© 2022. Alle rechten voorbehouden.

Van 15 april t.e.m. 31 juli 2022 ontvangt u bij aankoop van een product uit
onze draadloze collectie*

30 EURO RETOUR
HOE ONTVANGT U UW CASHBACK?
Ga naar www.kitchenaid-cashback.be en registreer online
OF
Stuur vóór 15 augustus 2022 (er wordt enkel rekening gehouden met de
datumstempel aangebracht door de post voor de geldigheid van de deelname) onder gesloten omslag:
• Deze

deelnamecoupon volledig ingevuld voorzien van de w
 inkelstempel
• Een kopie van uw aankoopfactuur of -bewijs waarop de referentie van het
aangekochte product alsook de aankoopdatum staan vermeld
• De originele barcode aangebracht op de verpakking van het a
 angekochte
draadloze apparaat.
Voor zendingen vanuit Belgie:
Voor zendingen vanuit Nederland:
C/O HIGHCO DATA
KITCHENAID 16839
ACTIE 16839
POSTBUS 7018
1733 ASSE
3109 AA SCHIEDAM
BELGIË
NEDERLAND
Gelieve rekening te houden met een mogelijke terugbetalingstermijn van ongeveer
4 weken.
Het cashback-bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt aan
consumenten met een Belgisch of Nederlands bankrekeningnummer. Er kan een
terugbetaling voor maximum 5 aankopen (of max 150 euro) per IBAN nummer
aangevraagd worden. Er zal geen gevolg gegeven worden aan te late, onvolledige
of onleesbare inzendingen.

NAAM ...............................................................................................................
ADRES ..............................................................................................................
POSTCODE+WOONPLAATS ...........................................................................
TEL/GSM ..........................................................................................................
EMAILADRES ....................................................................................................
IBAN NUMMER ................................................................................................
ex: BE12 1234 1234 1234 of NL12 ABCD 1234 1234 00

SERIENUMMER .................................................................................................
(vermeld op de sticker aan de onderzijde van uw apparaat, start met «W» en totaal 10 digits)

Stempel van de winkel

Ik heb de Privacyverklaring van KitchenAid gelezen en begrepen op het volgende adres:
https://www.kitchenaid.be/nl_BE/pages/privacyverklaring
Ik ga akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde marketingberichten met betrekking tot
KitchenAid Europa, Inc.
Ik ga akkoord met het ontvangen van marketing- of commerciële aanbiedingen van de zakelijke partners van
KitchenAid Europa, Inc. en andere bedrijven binnen Whirlpool Groep.
Als u meer wilt weten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten, lees dan ons Privacybeleid
op het volgende adres: https://www.kitchenaid.be/nl_BE/pages/privacyverklaring.
* Geldig bij aankoop van de volgende deelnemende modellen; 5KHBBV53XX KitchenAid en/of 5KHBBV83XX
Artisan Staafmixer, 5KHMB732XX KitchenAid Hand Mixer, 5KFCB519XX: KitchenAid Hakmolen. Zolang de
voorraad strekt. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere reeds bestaande promoties op de draadloze
collectie. Enkel geldig in België en Nederland.

