
 

ACTIEVOORWAARDEN BACK TO OFFICE 

Promotie is geldig van 01.09.2021 tot en met 31.12.2021. De promotie is beperkt tot één 
deelname per persoon ongeacht het aantal gekochte producten. Deelname is enkel geldig bij 
aankoop van ACCO Brands producten van Leitz, Kensington, Rexel, Nobo en GBC (minimaal 
2 merken): 

- Bij aankoop van €100 (incl. BTW) aan ACCO Brands producten ontvang je een Cosy glazen 
desktop pad 

- Bij aankoop van €300 (incl. BTW) aan ACCO Brands producten ontvang je een Kensington Pro 
fit Ergo draadloze set (toetsenbord & muis) 
Let op: dit cadeau geldt alleen voor inwoners van Nederland. 

- Bij aankoop van €300 (incl. BTW) aan ACCO Brands producten ontvang je een Pro Fit 
toetsenbord + muis set en een Easy Riser™ voor 14" laptops 
Let op: dit cadeau geldt alleen voor inwoners van België.  

- Bij aankoop van €500 (incl. BTW) aan ACCO Brands producten ontvang je een Leitz TruSens 
luchtreiniger Z-1000 
 
Hoe ontvang je jouw cadeau? 
1. Koop producten van Acco Brands voor één van bovenvermelde bedragen uit de bovenstaande 
assortimenten (minimaal 2 merken) 
2. Registreer jouw aankoop via onderstaande link, upload de factuur en kies je cadeau. 
 
NL: https://dealer.accobrands.com/nl-nl/back-to-office-promotie/ 
BE: https://dealer.accobrands.com/nl-be/back-to-office-promotie/ 
 
3. Wij streven ernaar om je cadeau binnen 28 dagen te verzenden. 
 
 
 

 

https://www.leitz.com/nl-nl/products/leitz-cosy-glas-desktop-pad_52690019/
https://www.leitz.com/nl-nl/products/leitz-cosy-glas-desktop-pad_52690019/
https://www.kensington.com/nl-nl/p/producten/control/toetsenborden/pro-fit-ergo-wireless-keyboard-mouse-zwart/
https://www.kensington.com/nl-nl/p/producten/control/toetsenborden/pro-fit-ergo-wireless-keyboard-mouse-zwart/
https://www.kensington.com/nl-nl/p/producten/control/toetsenborden/kensington-pro-fit-slanke-draadloze-desktopset-bestaande-uit-een-morsbestendig-toetsenbord-met-mul3/
https://www.kensington.com/nl-nl/p/producten/control/toetsenborden/kensington-pro-fit-slanke-draadloze-desktopset-bestaande-uit-een-morsbestendig-toetsenbord-met-mul3/
https://www.kensington.com/nl-nl/p/producten/ergonomie/laptopverhogers-monitor-standaards/smartfit-easy-riser-go-laptop-cooling-stand-14-inch/
https://www.leitz.com/nl-nl/products/gezondheid/luchtreinigers/
https://www.leitz.com/nl-nl/products/gezondheid/luchtreinigers/
https://dealer.accobrands.com/nl-nl/back-to-office-promotie/
https://dealer.accobrands.com/nl-be/back-to-office-promotie/


Actievoorwaarden 

 Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten: het aangekochte product, je 
naam en adres. Het aankoopbewijs kan direct op de website worden opgeladen bij 
registratie of per e-mail:  
 
NL: infonl@acco.com 
BE: infobe@acco.com 
 
of per post naar: 
 
Acco Brands (ovv Back to Office) 
NL: Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX Woerden 
BE: Industriepark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas 
 

 Het cadeau wordt binnen 28 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, 
opgestuurd naar de aanvrager. Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd 
ingestuurd, is ongeldig.  

 Acco Brands is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het 
transport van het cadeau. 

 De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet 
deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Acco Brands. 

 Acco Brands behoudt zich het recht voor om de promotie om welke reden dan ook in te 
trekken – door 4 weken van tevoren iedereen die zich geregistreerd heeft of die 
betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren. 

 Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat 
het cadeau, buiten de schuld om van Acco Brands, niet geleverd kan worden, behoudt 
Acco Brands zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk te leveren. 

 De campagne is geldig voor inwoners van België en Luxemburg, van 18 jaar of ouder. 
Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag. De beslissing van Acco 
Brands over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele 
correspondentie gevoerd. 

 Acco Brands behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met 
de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze 
personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit 
druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op 
de Leitz website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de 
voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of 
de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen 
op een redelijke termijn. 

 Door deelname aan deze promotie, wordt je geacht deze algemene voorwaarden alsook 
alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren. 

 Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van 
deelnemers mogen op de Leitz website en andere website(s) met betrekking tot de 
promotie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun 
samenwerking gevraagd worden.  

 De volledige actievoorwaarden zijn te vinden op:  
NL: https://dealer.accobrands.com/nl-nl/back-to-office-promotie/wedstrijdvoorwaarden  
BE: https://dealer.accobrands.com/nl-be/back-to-office-promotie/wedstrijdvoorwaarden 

mailto:infonl@acco.com
mailto:infobe@acco.com
https://dealer.accobrands.com/nl-nl/back-to-office-promotie/wedstrijdvoorwaarden/
https://dealer.accobrands.com/nl-be/back-to-office-promotie/wedstrijdvoorwaarden/

