
Actievoorwaarden  

1. Dit regelement is van toepassing op de cashbackactie in samenwerking met Badkamerwinkel 

ter promotie van de AquaClean douchewc‘s van Geberit B.V. (hierna te noemen Geberit), 

Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein. 

2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van 

Geberit, en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen. 

3. Een persoon of een huishouden mag slechts éénmaal deelnemen aan de actie. 

4. Deelname vindt plaats op onderstaande wijze: 

• Deelnemer vult na aankoop van de deelnemende producten bij badkamerwinkel.nl of 

badkamerwinkel.be het online formulier op geberit.nl in. 

• Nadat de recht op retour is vervallen (30 dagen) controleert Geberit de aankoop van de 

deelnemer bij Badkamerwinkel. 

• Na controle en goedkeuring door Geberit ontvangt de deelnemer het bedrag binnen 3 

weken op de aangegeven bankrekening. Het te ontvangen retourbedrag is afhankelijk van 

de gekozen douchewc en kan oplopen tot €100,-. 

• Gegevens van de deelnemer op de factuur dienen overeen te komen met de gegevens 

van het online formulier. 

5. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland of België. 

6. Om deel te nemen aan de actie dient het formulier volledig ingevuld te worden. Een 

actieformulier dat incompleet of niet geldig is, wordt niet gehonoreerd.  

7. Actie is geldig op geselecteerde producten die gekocht zijn tussen 15 november 2021 en 6 

december 2021. Deelnemen aan de actie kan tot en met 31 december 2021 via het online 

formulier op geberit.nl. 

8. Te ontvangen cashback kan oplopen tot en met €100,-. Bedrag is afhankelijk van het 
aangeschafte AquaClean model: 
 
Kiest u voor een Geberit AquaClean Tuma Classic dan:  

• ontvangt u € 75,- cashback op het complete toiletsysteem (146.090.11.1) 

Kiest u voor een Geberit AquaClean Tuma Comfort dan:  

• ontvangt u € 150,- cashback op het complete toiletsysteem 

(146.290.11.1 - 146.290.SI.1 – 146.290.SJ.1 – 146.290.FW.1) 

9. De actie is NIET geldig in combinatie met andere kortingsacties. 

    

10. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Geberit B.V. en door haar 

ingeschakelde hulppersonen gebruikt voor actieregistratie.   

 



11. Het terug te ontvangen bedrag wordt niet contant uitgekeerd, maar uitsluitend overgemaakt op 

het door de deelnemer opgegeven rekeningnummer. 

  

12. Deelnemers gaan akkoord dat Badkamerwinkel de klant- en aankoopgegevens deelt met 

Geberit voor controle.  

  

13. Na toestemming van de deelnemer gebruikt Geberit B.V. de gegevens voor eigen 

marketingdoeleinden. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden 

verstrekt. Als de deelnemer niet wilt dat persoonsgegevens gebruikt worden voor 

marketingdoeleinden, dan kan hij/zij zich afmelden door een mail te sturen naar: 

marketing.nl@geberit.com.   

  

14. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Geberit B.V. zich het 

recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van geld   

  

15. Automatisch gegenereerde inschrijvingen alsmede technische manipulaties zijn van deelname 

uitgesloten.   

  

16. Geberit B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enige wijze voort kan 

komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan 

het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke 

onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of 

verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Geberit 

B.V. niet aansprakelijk.   

  

17. Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, 

afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Geberit B.V.  

  

18. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.  


