
Actievoorwaarden 
Koelkast inruilen actie 
1 mei t/m 30 juni 2022

• Deelnemende producenten zijn herkenbaar in de winkel door het speciale actielogo.
• De looptijd (aanschafperiode) van de actie is 1 mei t/m 30 juni 2022.
• Er dient uiterlijk 10 juli 2022 geregistreerd te worden door de consument om aanspraak te maken op 

het cashbackbedrag van €35,-.
• De consument koopt een koelkast of vriezer met een A, B of C energielabel van een aangesloten 

producent. De verkoop kan fysiek of via internet retail plaatsvinden.
• De oude koel- en vriesapparatuur wordt ingeleverd bij een Wecycle-inleverpunt. Voor deze actie zijn 2 

soorten Wecycle-inleverpunten mogelijk: (1) meegegeven van de oude koel- en vriesapparatuur aan de 
leverancier die de nieuwe apparatuur komt brengen of (2) afgeven op de gemeentelijke milieustraat. In 
beide gevallen worden de ingeleverde oude apparaten via verzamelpunten doorgestuurd naar Coolrec 
(Dordrecht) die deze verwerkt tot grondstoffen. Het verwerkingsproces voldoet aan de CENELEC-
standaard. Schadelijke CFK’s worden afgevangen en vernietigd.

• De consument is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de inleverpremie en het aanleveren van 
de gevraagde bewijsstukken. De retailer hoeft deze kosten dus niet voor te schieten en/of achteraf te 
declareren.

• De consument maakt een foto waarop duidelijk te zien is dat hij het apparaat inlevert bij een erkend 
inleverpunt of krijgt een afschrift van de leverancier die het apparaat mee retour neemt.

• De consument meldt zijn aankoop en retour aan op de speciale landingspagina van de producent en vult 
zijn gegevens in.

• De consument uploadt het aankoopbewijs van zijn nieuwe koelkast/vriezer én de foto van de 
afgegeven koelkast of het afschrift van het inleveren van de oude als dit op de aankoop is aangegeven.

• De producent maakt € 35,- over op het door de consument opgegeven bankrekeningnummer.
• Met vragen over uitbetalingen e.d. kan de consument contact opnemen via verkoop@asogem.nl. 

Overige antwoorden vindt de consument op de speciale actiewebsite www.koelkastinruilen.nl.
• De actie is geldig op de onderstaande modellen:
 RCNA366E60XBN   |   RCNA366E61XPN   |   RCNA406E60XBN   |   RCNA406E60LZXRN


