Actievoorwaarden Overtuigd of 100% geld terug-actie op de iglo bereide maaltijden
Betreffende de “Overtuigd of 100% geld terug”-actie van iglo op de alle bereide maaltijden (volledige lijst
hieronder).
Indien het product niet voldoet aan uw eisen kunt het formulier invullen, ons laten weten waarom u niet 100%
tevreden bent en betalen wij u het aankoopbedrag terug.
Hierbij vindt u het verloop van de aanvraag voor terugbetaling, de stappen die u dient te ondernemen en de
bewijsstukken die u moet indienen :
-U koopt 1 bereide maaltijd van iglo tussen 01/05/2018 en 31/05/2018.
-U registreert zich op www.iglo.be en klikt op de “Overtuigd of 100% geld terug” actie.
-U vult het formulier in en laat weten waarom U niet 100% tevreden bent.
-U dient uw aankoopbewijs (kassaticket) te scannen of een foto te uploaden. Enkel geldig voor een aankoop in België
en Luxemburg. Het volledige kassaticket moet zichtbaar en leesbaar zijn. Bovendien moet het aangekochte product
er duidelijk en volledig op vermeld staan. De aankoopdatum en het aangekochte product moet op het kassaticket
omcirkeld ofgemarkeerd zijn.
-U vult de reden in waarom u niet tevreden bent over het product.
-U vult uw gegevens en uw bankgegevens in. Enkel geldig voor deelnemers met een Belgische en Luxemburgse IBAN.
Max. 1 terugbetaling per gezin en per IBAN-nummer, ongeacht het deelnemendeproduct. Eens de registratie
voltooid is, krijgt u een bevestigingsmail.
-Actie enkel geldig voor de eerste 10000 aanvragen tot terugbetaling.
-U kunt uw terugbetaling aanvragen t.e.m. 15/06/2018.
-Het volledige bedrag van de maaltijd wordt terugbetaald op uw bankrekening binnen de 6 weken na ontvangst op
voorwaarde dat alle velden correct zijn ingevuld en alle aankoopvoorwaarden zijn voldaan.
In de volgende gevallen kan een terugbetaling van het product geweigerd worden:
-Het kassaticket is onleesbaar of ongeldig
-De terugbetaling werd na 15/06/2018 aangevraagd.
-Het product werd aangekocht buiten de hoger vermelde aankoopperiode.
-Het product staat niet vermeld op de limitatieve lijst van deelnemendeproducten
-U heeft reeds deelgenomen aan deactie.

Deelnemende producten:
Hamburger erwtjes en worteltjes 420 g
Paella Valencia 450 g
Macaroni kaas-ham 450 g
Spaghetti bolognese 450 g
Lasagne bolognese 450 g
Witloof "au gratin" 450 g
Balletjes in tomatensaus 450 g
Aardappelgratin met gehakt en spinazie 450 g
Worst met wortelstamppot 450 g
Blinde vink met preistamppot 450 g
Penne 4 kazen met broccoli 450 g
Vol-au-vent 425 g
Luikse balletjes 450 g
Oostends vispannetje 450 g
Kipfilets 'Archiduc' 425 g
Waterzooi à la Gantoise 425 g
Zalm fijne kruidensaus broccoli wortel verse puree 450 g
Kabeljauwgratin met broccoli 450 g
Tagliatelle di mare 450 g
Ossetong madeirasaus 450 g
Kipfilets met witloof 425 g
Bulgur met gegrilde mediterraanse groenten
Linzen met cyrry, groentjes en zilvervliesrijst
Spelt risotto met groenten
Zweedse balletjes veenbessen en erwtjes

Kipfilet pepersaus, mini rösti en prinsessenbonen
Linguine met koolvis in romige tomatensaus 425 g
Lasagne met mediterraanse groenten 425 g
Penne met kipfilet in romige mascarponesaus 425 g
Penne Kipfilet & Spinazie/Boursin ® 450 g
Tagliatelli con Funghi 450 g
Indische Curry 450g
Indische Curry met kipfilet en groenten
Noedels Rundsvlees & Groenten 450 g
Noedels Rundsvlees & Groenten 425 g
Tagliolini Méditerranée 450 g
Couscous 450 g
Couscous 425 g

GDPR
De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door IGLO SA, de voor de verwerking verantwoordelijke,
wonende te Techno Centre - Building C, Humaniteitslaan 235,1620 Drogenbos, teneinde de terugbetaling van zijn
commerciële aanbiedingen op de producten van zijn merk Iglo te beheren. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk
voor die verwerking, en zijn bestemd voor de bevoegde diensten van de marketingdienst. Wij bewaren uw gegevens
gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de transactie.
Indien de ontvanger gevestigd is in een land dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens
voorziet, zal Iglo gepaste beschermingsmaatregelen voorzien.
Deelnemers hebben het recht om (i) bevestiging te krijgen of Iglo hun persoonsgegevens bezit en om toegang
daartoe te krijgen; (ii) rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verzoeken; (iii) onder de voorwaarden voorzien
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wissing of beperking van hun persoonsgegevens te
verzoeken en om hun persoonsgegevens te verkrijgen om deze over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
Om dit recht uit te oefenen, kan contact worden opgenomen met Iglo (Iglo Belgium NV, Humaniteitslaan 235, 1620
Drogenbos).

