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De "Dare to Create with Wacom & Adobe”-promotie 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor de “Dare to Create with Wacon & Adobe”-promotie 

(‘promotie’) bij aankoop van een nieuw Intuos Pro-tablet, een Wacom Cintiq/Cintiq Pro of een 

Wacom MobileStudio Pro geïmplementeerd door Wacom Europe GmbH, Völklinger Str. 1, 40219 

Düsseldorf, Duitsland (‘Wacom’). 

1. De actie is bedoeld voor alle eindgebruikers ('eindgebruiker' of 'u') die in één van de in 

paragraaf 14 hieronder genoemde landen wonen en die in de periode van 1 oktober 2017 tot 

en met 31 maart 2018 ('aanschafperiode') een van de volgende producten kopen ('product'): 

een nieuw Wacom Intuos Pro ('Intuos Pro') 

 Intuos Pro M (PTH-660) 

 Intuos Pro M Paper Edition (PTH-660P) 

 Intuos Pro L (PTH-860)  

 Intuos Pro L Paper Edition (PTH-860P) of 

 de huidige Intuos Pro S (PTH-451) 

een nieuw Wacom Cintiq Pro ('Wacom Cintiq Pro') 

 Wacom Cintiq Pro 13” (DTH-1320-EU) 

 Wacom Cintiq Pro 16” (DTH-1620-EU) 

een nieuw Wacom Cintiq ('Wacom Cintiq') 

 Cintiq 13HD (DTK-1300) 

 Cintiq 22HD (DTK-2200) 

 Cintiq 27QHD (DTK-2700)  

 Cintiq 27QHD Touch (DTH-2700) 

een nieuw Wacom MobileStudio Pro ('Wacom MobileStudio Pro'): 

 Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 128GB) (DTH-W1320L-EU) 

 Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 256GB) (DTH-W1320M-EU) 

 Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 512GB) (DTH-W1320H-EU) 

 Wacom MobileStudio Pro 16 (i5 256GB) (DTH-W1620M-EU) 

 Wacom MobileStudio Pro 16 (i7 512GB) (DTH-W1620H-EU) 
 

2. Met de aankoop van een nieuwe Intuos Pro, een Wacom Cintiq/Cintiq Pro of een Wacom 

MobileStudio Pro binnen de aanschafperiode heeft u als klant, mits voldaan wordt aan de 

onderstaande voorwaarden, recht op de volgende extra tegenprestatie ('extra'): 90 dagen 

lidmaatschap op Adobe Creative Cloud Individual, alle apps. Binnen de 30 dagen proefperiode 

kunt u profiteren van de Adobe Stock 10 afbeeldingen-aanbieding. 
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a. Adobe Creative Cloud Individual, alle apps aanbieding voor een lidmaatschap van 90 

dagen aangeboden door Adobe Inc., inclusief 90 dagen toegang tot 29 desktop-apps en 

10 mobiele apps. Kijk op http://www.adobe.com/creativecloud.html voor de laatste 

update van het Adobe-pack.  

De belangrijkste toepassingen van Adobe Creative Cloud Individual, alle apps zijn in 

verschillende talen beschikbaar, zoals Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, 

Noors, Pools, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks. Kijk op 

http://www.adobe.com/creativecloud.html om de correcte lijst met beschikbare talen 

per toepassing te zien. (ter waarde van 170 euro incl. btw; 5.000 op voorraad) 

b. Adobe Stock, 10 afbeeldingen, aangeboden door Adobe Inc.: Wanneer u een betaald 

lidmaatschap voor 1 jaar afsluit, krijgt u een 30-daagse proefperiode om 10 afbeeldingen 

te downloaden uit Adobe Stock. Het 1-jarige betaalde lidmaatschap wordt automatisch 

verlengd, tenzij u het lidmaatschap in de eerste maand opzegt. Kijk op 

https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree voor meer informatie.  

 

Meer informatie over de extra tegenprestatie is te vinden onder de bovengenoemde links.  

 
 

Hoe doe ik mee?   

3. Om de extra te ontvangen, moet u uw nieuwe product na aankoop registreren op 

http://www.wacom.com/register.  

Het product moet uiterlijk 15 april 2018 zijn geregistreerd ('registratieperiode'). De registratie 

omvat een verklaring van uw persoonlijke gegevens en een geldig e-mailadres, het 

serienummer van het product en informatie over de aankoopdatum.  

Wanneer u alle registratiegegevens binnen de registratieperiode juist heeft ingevuld en aan alle 

voorwaarden voldoet, ontvangt u een unieke vouchercode.  

Met deze vouchercode krijgt u toegang tot de extra's. Dit Adobe-voucher kan alleen worden 

ingewisseld op de Adobe® Software-downloadwebsite www.creativecloud.com/redeem; hier 

kunt u de software downloaden door in te loggen met uw Adobe ID of u aan te melden voor 

een Adobe-account en de software-inwisselcode in te voeren. 

De extra's moeten uiterlijk 30 april 2018 worden ingewisseld ('inwisselperiode'). Het is niet 

mogelijk om de bonus in te wisselen voor contanten, deze te verrekenen of de actie te 

combineren met andere acties. 

Mocht u problemen ondervinden tijdens de registratie van uw Wacom-product(en), neem dan 

via ons contactformulier contact met ons op via http://www.wacom.eu/contact of telefonisch; 

de telefoonnummers vindt u in paragraaf 16. 

 

http://www.adobe.com/creativecloud.html
http://www.adobe.com/creativecloud.html
https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree
http://www.wacom.com/register
http://www.creativecloud.com/redeem
http://www.wacom.eu/contact
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Diversen 
 
4. De genoemde vouchercodes kunnen uitsluitend gebruikt worden op de manier zoals hierboven 

vermeld. De codes kunnen uitsluitend ingewisseld worden wanneer u voldoet aan de vermelde 
periodes – de aanschafperiode, de registratieperiode en de inwisselperiode. Wanneer u tegen 
onze verwachtingen in besluit de aankoop van uw product ongeacht de juridische reden 
ongedaan te maken, verliest u tevens elke aanspraak op de extra tegenprestatie in het kader 
van de actie en dient u deze te retourneren of te annuleren, zonder dat wij hierom hoeven te 
verzoeken. 
 

5. De actie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op de aankoop van gebruikte producten.  
 

6. Wacom gebruikt de door u opgegeven persoonlijke gegevens uitsluitend voor acties met 
betrekking tot de aankoop van het product en de uitvoering van onze actie, met inachtneming 
van de Duitse wet op gegevensbescherming, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend 
de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. 
 

7. Wacom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een te late of onjuiste registratie door de 
eindgebruiker, verloren tegoedcodes of onjuist ingewisselde vouchercodes, ongeacht of dit 
door technische of persoonlijke redenen is veroorzaakt, tenzij de oorzaak uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van Wacom is. 
 

8. Extra en het ontwerp ervan zijn exclusief onderworpen aan de van toepassing zijnde 
voorwaarden van de provider (Adobe Inc.). Voor zover juridisch toegestaan, aanvaardt Wacom 
geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de desbetreffende producten of diensten 
van deze provider. 
 

9. Wacom behoudt zich het recht voor de actie op elk gewenst moment eenzijdig stop te zetten 
dan wel aan te passen, met name wanneer de 5.000 vouchercodes voor de extra zijn 
uitgegeven.  
 

10. In het geval van oneigenlijk gebruik van de actie door de eindgebruiker, behoudt Wacom zich 
het recht voor een vergoeding te vorderen van de eindgebruiker.  
 

11. Wanneer een aspect van de actie of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, is 
dit niet van invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden. De ongeldige voorwaarde zal 
worden vervangen door een voorwaarde die juridisch toelaatbaar en dezelfde of nagenoeg 
dezelfde strekking heeft als de ongeldig geworden voorwaarde.  
 

12. Deze actie is onderworpen aan het recht van de Duitse Bondsrepubliek. 
 
13. Voor vragen omtrent deze actie kunt u contact opnemen met: Wacom Europe GmbH, Völklinger 

Straße 1,40219 Düsseldorf, Duitsland, www.wacom.com/contact of telefonisch via: 
 

Verenigd Koninkrijk  +44 (0)207 744 08 31  

Oostenrijk    +43 (0)1 790 825 550  

België    +32 (0)2 275 06 91  

http://www.wacom.com/contact
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Frankrijk    +33 (0)1 7020 0070  

Duitsland    +49 (0)69 66 30 82 00  

Italië    +39 02 4528 7050  

Nederland    +31 (0)20 517 4705  

Spanje    +34 (0)91 787 0346  

Zwitserland   +41 (0)44 212 2818  

Overige landen   +44 (0)207 949 0392 

 

14. Deze actie is beschikbaar in de volgende landen: 

Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, 

Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Israël, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, Turkije, VK, 

Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten. 


