
20 euro retour op Oral-B elektrische tandenborstels  
Oral-B geeft u 20 euro korting bij aankoop van een PRO  4000/4500/4900/5000/5800 
en 7000 Black + White of TriZone 2000/3000/4000/5000/6000 en 7000 Black + White. Wanneer 
gekocht bij BCC  / Bobshop / Bol / Coolblue  (tandenborstelstore.nl) / Electro World / Euronics / 
Expert / Internetshop.nl / Makro / Maxwell / Media Markt / Modern / Obbink / Pleinshoppen 
(Drogistplein of Tandartsplein)/ Redcoon / Scheer & Foppen / United Retail / Wehkamp tussen 2 mei 
2016 en 30 september 2016 (aankoopbon dient als bewijs). Bewaar de aankoopbon van uw aanvraag 
plus uw streepjescode van de verpakking en stuur deze samen met het (online) aanvraagformulier 
op.  U ontvangt dan binnen 6-8 weken na ontvangst het retourbedrag op uw IBAN rekeningnummer. 
Het retourbedrag zal 20 euro zijn van het aankoopbedrag op u kassabon.  
  
Hoe:  
• Online voor Nederland en België: Door het formulier in te vullen (via http://www.oralb.nl/nl-
NL/speciale-aanbiedingen) en samen met een scan van de originele factuur plus een foto van de 
streepjescode te uploaden.  
• Via de Post: Door het ingevulde formulier te printen en een kopie van de factuur + originele 
uitgeknipte streepjescode op te sturen naar:  
Oral-B Cash Back 
C/O HIGHCO DATA  11711 
Antwoordnummer 3020 
3000 WB ROTTERDAM 
(geen postzegel nodig) 
Via de Post in België: Door het ingevulde formulier te printen en een kopie van de factuur + de 
originele uitgeknipte streepjescode op te sturen naar: 
Oral-B Cashback 
PB / BP 06830 
1733 ASSE   
Frankeer voldoende 
 
Voorwaarden:  
• De actie is alleen geldig op PRO 4000 (4210201096580), PRO 4500 (4210201137863), PRO 4900 
(4210201137924), PRO 5000 3D White (4210201155164), PRO 5000 (4210201136965) PRO 5800 
(4210201125082) en  PRO 7000 Black (4210201096962) of  PRO7000 White (4210201096986) of 
TriZone 2000 (4210201100591), TriZone 3000 (4210201096641 ), TriZone 4000 (4210201100614), 
TriZone 5000 (4210201136996 ), TriZone 6000 (4210201157465 ), TriZone 7000 Black 
(4210201100676) of TriZone 7000 White (4210201097006). 
• De actie is alleen geldig op aankopen bij BCC  / Bobshop / Bol / Coolblue  (tandenborstelstore.nl) / 
Electro World / Euronics / Expert / Internetshop.nl / Makro / Maxwell / Media Markt / Modern / 
Obbink / Pleinshoppen (Drogistplein of Tandartsplein)/ Redcoon / Scheer & Foppen / United Retail / 
Wehkamp Nederland en België. 
• Het retourbedrag wordt op uw rekening gestort, alleen Nederlandse en Belgische IBAN nummers 
kunnen deelnemen aan deze actie. 
• Per huishouden en per rekeningnummer kan maar 1x worden mee gedaan aan de actie. 
• Maak een foto van de streepjescode en een scan van uw complete kassabon of factuur en stuur 
deze mee met uw online aanvraagformulier of knip de streepjescode uit de verpakking en een kopie 
van uw complete kassabon of factuur samen met het aanvraagformulier per post. 
• Enkel geldig voor aankopen in Nederland  en België EN voor consumenten met een bankrekening in 
IBAN formaat. 
• Product moet gekocht zijn tussen 2 mei en 30 september 2016 bij BCC  / Bobshop / Bol / Coolblue  
(tandenborstelstore.nl) / Electro World / Euronics / Expert / Internetshop.nl / Makro / Maxwell / 
Media Markt / Modern / Obbink / Pleinshoppen (Drogistplein of Tandartsplein)/ Redcoon / Scheer & 
Foppen / United Retail / Wehkamp. 

http://www.oralb.nl/nl-NL/speciale-aanbiedingen
http://www.oralb.nl/nl-NL/speciale-aanbiedingen


• U kunt uw aanvraag online  en per post doen tot en met 15 oktober 2016. Met de post geldt de 
poststempel als bewijs. 
• Elke aanvraag niet conform aan de voorwaarden van het aanbod zal niet in overweging genomen 
worden.  
• Onvolledige of te laat ontvangen formulieren worden niet verwerkt. 
• U ontvangt binnen 6-8 weken na ontvangst het retourbedrag op uw IBAN rekeningnummer. 
• De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Procter & Gamble 
Nederland B.V., Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. 
• Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten einde deze actie te kunnen afhandelen. 
Uw gegevens zullen daarna worden verwijderd en zullen niet voor andere doeleinde worden gebruikt 
of aan derde worden verstrekt.  
• Mocht u vragen hebben over deze actie, neem dan contact op door te bellen naar 00 800 44 66 77 
88 (gratis ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur) of te mailen naar oralb@highco.be 
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