
Actievoorwaarden – THE SUBgrade - Cashback 
 

Algemeen 

 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “THE SUBgrade - Cashback” van HEINEKEN B.V.. 

 Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich 

akkoord met de actievoorwaarden. 

 Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 8 juni 2015 tot en met 31 juli 2015 (“de actieperiode”).  

 

Voorwaarden voor deelname 

 Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient men in de actieperiode: 

o THE SUB (zilver) gekocht te hebben bij een van de deelnemende partners De Bijenkorf , Media Markt, BCC, Bol.com of 

Fonq.nl. 

o een elektrisch thuistap systeem in te ruilen 

 

 De aankoop en inruil moeten zijn verricht in de periode vanaf 8 juni  2015  tot en met 31 juli  2015.  

 Het terug te betalen bedrag (50 EUR) kan de deelnemer op de volgende manier verkrijgen: 

1) De deelnemer verstrekt de hieronder vermelde informatie  d.m.v. het cashbackformulier op www.the-sub.com  

 Foto van de originele kassabon of factuur van THE SUB (Goed leesbaar)  

 Naam, adres en woonplaats 

 Rekeningnummer met bijhorende naam  

 Telefoonnummer 

2) De deelnemer verstuurt zijn complete thuistap systeem met PostNL naar “THE SUB Cash Back Actie, Antwoordnummer 1115, 1700 

VH Heerhugowaard , inclusief het geprinte en ingevulde formulier.  

3) Na ontvangst van alle  gegevens en het ingeruilde thuistap systeem wordt het bedrag van EUR 50 na invoering op het aangegeven 

rekeningnummer gestort. 

 

 Wie in de actieperiode een thuistap systeem fysiek inlevert bij De Bijenkorf, ontvangt  ter plekke 50 EUR kassa korting bij de aankoop van 

THE SUB. 

 De volgende thuistap systemen worden in deze actie retour genomen: Krups BeerTender (Modellen B95, B90, B55), Philips Perfect 

Draught (Modellen HD 3620, HD3600), Biermaxx (Model Biermaxx 0351), Wunderbarcooler (Model Wunderbar). 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de gevraagde gegevens. Onvolledige, onduidelijke of onjuiste 

aanmeldingen kunnen  niet in behandeling worden genomen. 

 Bij het inleveren van een thuistap doet de deelnemer afstand van het apparaat.  

 De deelnemer dient bij het verzenden van de thuistap het PostNL Track&Trace nummer goed te bewaren.  

 De deelnemer dient de originele kassabon van de gekochte THE SUB te bewaren. De organisator kan de deelnemer verzoeken deze op te 

sturen. De organisator kan (telefonisch) contact met de deelnemer opnemen voor extra controlevragen.  

 Maximaal 1 deelname per bank/girorekening en/of huishouden. U kunt dus maximaal één keer het voordeel krijgen. 

 I.v.m. fraudepreventie moet er met  verwerkingstijd rekening gehouden worden, voordat dat de deelnemer het geld op zijn of haar rekening 

ontvangt. 

 De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of promoties.  

 Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 

 

Privacy 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die bij deze actie gevraagd 

worden. Hierop is de privacy verklaring van toepassing die op www.heineken.nl staat vermeld. 

 

Aansprakelijkheid 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor 

schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of giro-instelling of 

postbedrijf. 

 Voor zover HEINEKEN NEDERLAND B.V. aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en 

gemiste besparingen). 

 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van HEINEKEN NEDERLAND B.V. beperkt tot maximaal het terug te betalen bedrag waarop de 

deelnemer bij een correcte afwikkeling van de actie recht zou hebben gehad.  

 

Slotbepalingen 

 In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend HEINEKEN NEDERLAND B.V. 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te 

zetten of te wijzigen. 

 HEINEKEN NEDERLAND B.V. is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te 

sluiten. 

 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 

 Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de 

deelnemer zich kosteloos wenden tot THE SUB Consumentenservice via internet (www.the-sub.com), per telefoon (0800 – 2255 843, 

gratis) of per post (THE SUB Consumentenservice, Antwoordnummer 19087, 2300 VD Zoeterwoude. 

. 

http://www.the-sub.com/

