
Actievoorwaarden  
Beko Stofzuigers

1. Deze actie is geldig bij aankoop van een promotiemodel Beko stofzuiger 
gedurende de actieperiode van 1 juli 2020 t/m 31 oktober 2020.

2. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk binnen 100 dagen na de 
aankoopdatum van het betreffende product, zoals vermeld op het 
aankoopbewijs.

3. De actie is geldig op onderstaande promotiemodellen: 

4. Deze actie geldt uitsluitend op geselecteerde Beko promotiemodellen 
gekocht bij één van de deelnemende winkels en/of webshops. 

5. Beko keert ten hoogste de adviesprijs uit, zoals vermeld in de tabel 
hierboven / flyer. Mocht het aankoopbedrag lager liggen, wordt het 
aankoopbedrag uitgekeerd.

6. De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een 
Nederlands bankrekeningnummer en consumenten die woonachtig zijn 
in Nederland.

7. Beko accepteert maximaal 1 (één) aanmelding per deelnemer/ IBAN 
nummer voor deze actie. 

8. Beko accepteert alleen aanmeldingen waarbij het apparaat enkel is 
gebruikt voor huishoudelijke taken. Bij gebruik voor bouwafval, zand, 
glas etc. ontvangt de consument geen geld terug.

9. Voor info over de promotiemodellen verwijzen wij je graag door naar  
beko.com/nl-nl/stofzuigeractie

Hoe stuur ik mijn product terug? 
10. Volg onderstaande stappen om het aankoopbedrag terug te vragen:
 • Stuur een e-mail naar actie@asogem.nl o.v.v. Niet goed,  

 geld terug actie met jouw NAW gegevens, kopie van de aankoopnota  
 en jouw IBAN nummer met tenaamstelling.

 • Stuur de stofzuiger in de originele, onbeschadigde verpakking (incl.  
 streepjescode) met alle bijbehorende accessoires/opzetstukken en  
 de  originele aankoopnota met jouw naam naar volgend adres:  
 Signaalrood 21, 2718SH Zoetermeer.

11. Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels de e-mail – vergezeld 
van een kopie van de aankoopnota worden in behandeling genomen. 

12. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 
werkdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt 
de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat 
op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

13. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan 
de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 100 
dagen na de datum op het aankoopbewijs worden niet gehonoreerd. 

14. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en 
bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze 
actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en 
naar waarheid te hebben ingediend. 

15. De deelnemer ontvangt het aankoopbedrag, zoals vermeld op de 
aankoopnota in de regel binnen 2 tot 4 weken terug.

16. De verzendkosten worden niet vergoed door Beko. 
17. De betaling wordt verricht door Asogem Nederland o.v.v. Beko 

stofzuiger promotie. De betaling is enkel mogelijk middels een 
bankoverschrijving en niet middels een contante betaling of per cheque.

18. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 
19. Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op 

tweedehands producten. 
20. Beko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/

gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.
21. Beko is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie 

omtrent deze actie in de winkel (offline en online). Beko kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de 
winkelvloer.

22. Beko behoudt zich ten alle tijde het recht voor ingezonden documenten en 
bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht 
voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

23. Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun 
je melden via actie@asogem.nl. Bij algemene vragen over de actie kun je 
contact opnemen via actie@asogem.nl. 

24. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem 
Nederland B.V. strikt vertrouwelijk behandeld conform de GDPR of AVG. 
Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

25. Asogem Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uit 
de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. 

26. Asogem Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval 
van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding 
of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

27. Asogem Nederland B.V. is ten allen tijde gerechtigd deelname van 
deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing 
hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak 
ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een 
vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.

100 dagen op proef. 
Niet goed, geld terug.

Promotiemodellen

VCC5325AR Slede stofzuiger €99,-

VRT61814VR Steelstofzuiger met kruimeldief €129,-

VCO62607AD Bagless stofzuiger €149,-

VRT70925VB Steelstofzuiger met kruimeldief €149,-

Adviesprijs


