Santa Maria seasonings 100% cashback
1. Algemene actievoorwaarden
1.1 Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze
actievoorwaarden.
1.2 Santa Maria is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden
gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen. Er is geen opgave van reden nodig om deze actie
te staken, te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of
aanpassing van de Actie, zullen door Santa Maria bekend gemaakt worden via de website
http://www.santamariaseasoningcashback.be/.
1.3 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Santa Maria
gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.4 Deze actie begint op 06/11/2020 en eindigt op 31/01/2021 middernacht. Aankopen van het product moeten
plaatsvinden tussen 06/11/2020 en 06/12/2020. Actie geldig zolang de voorraad strekt (totaal van 8400 producten).
1.5 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld
kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
1.6 Uw persoonlijke gegevens zullen in een bestand van HighCo DATA Benelux geregistreerd worden. Het bestand
zal enkel voor deze actie gebruikt worden. Indien u aangekruist heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden
van promoties en nieuwe producten van Santa Maria, zullen uw gegevens in het bestand van Santa Maria
(Sallandhaven 2, 3433 PS Nieuwegein, Nederland) worden opgenomen. Overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens beschikt u over een recht op toegang, verbetering of verzet betreffende uw gegevens.
1.7 Het is toegestaan deel te nemen aan de gelijktijdige Santa Maria spices cashback campagne. De twee campagnes
lopen
op
verschillende
platformen
(http://www.santamariaseasoningcashback.be/
en
http://www.santamariaspicescashback.be/)

2. De actie
2.1 100% terugbetaling van 1 van onderstaande seasonings. (met een maximumbedrag van €1,2).
Actie geldig bij aankoop van één van de twee seasonings van Santa Maria:
● Fajita Seasoning Mix Original (EAN 7311310313678)
● Taco Seasoning Mix Original (EAN 7311310310172)

2.2
Online terugbetalingsprocedure
1.
2.
3.
4.

Surf naar http://www.santamariaseasoningcashback.be/
Online formulier invullen is mogelijk tot en met 20/12/2020.
Alle velden moeten worden ingevuld voor een geldige deelname.
Voeg een foto of scan van uw volledige ticket toe dat uw aankoop en de datum bewijst.

5.
6.
7.

2.3

Omcirkel datum en het aangekochte product.
Santa Maria zal u de waarde van het product (met een maximumbedrag van € 1,2) door middel van een
bankoverschrijving terugbetalen binnen de 6 weken na ontvangst van de gegevens.
Voor online aankopen bij www.delhaize.be dient men het betaalbewijs door te sturen alvorens men recht
heeft op de cashback. Ook hierop moeten product en datum omcirkeld worden. Een bestelbon geldt niet als
geldig betaalbewijs.
Extra actie voorwaarden

-

-

Aanbod enkel geldig voor deelnemers met domicilie in België.
Aanbod enkel geldig bij Delhaize en www.delhaize.be.
Aanbod niet geldig bij Proxy Delhaize.
Maximaal één terugbetaling per bon / IBAN rekeningnummer.
Dubbele, onvolledige of onleesbare inzendingen worden niet verwerkt.
Uw persoonlijke gegevens zullen in een bestand van HighCo DATA Benelux geregistreerd worden. Het
bestand zal enkel voor deze actie gebruikt worden. Indien u aangekruist heeft dat u op de hoogte wenst te
worden gehouden van promoties en nieuwe producten van Santa Maria, zullen uw gegevens in het bestand
van Santa Maria (Sallandhaven 2, 3433 PS Nieuwegein, Nederland) worden opgenomen. Overeenkomstig
de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschikt u over een recht op toegang, verbetering of verzet
betreffende uw gegevens.
Santa Maria behoudt zich het recht de bon niet terug te betalen bij onvoldoende aankoopbewijs of indien
het terugbetalingsformulier niet correct werd ingevuld.
Deze bon is uitsluitend geldig via internet en dus niet inwisselbaar in de winkels.
Dit aanbod is niet combineerbaar met andere promotionele acties.
De maximale verkoopprijs is €1,2. De maximale verkoopprijs moet en kan niet worden beschouwd als een
vaste of minimum wederverkoopprijs.

3. Klachten
Contacteer Highco DATA consumentendienst voor alle vragen betreffende de
verwerking en terugbetaling van de aanvragen:
- via mail op infolijn@promolife.be
- via telefoon op +32 2 352 03 90 van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u

4. Privacy
4.1. Santa Maria verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de wet van 08/12/92 betreffende de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
4.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is HighCo DATA. U heeft recht op toegang en
aanpassing van uw gegevens. U kan HighCo bereiken via : infolijn@promolife.be - Highco Data Benelux Kruiskouter 1 - 1730 Asse - Tel. +32(0)2 352 01 86 van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.

