
Actievoorwaarden cash back geselecteerde HP inktcartridges                   
Looptijd actie  

1 april – 31 juli 2016   

  

Actieproducten  

  



  

Actievoorwaarden  

De cash back geldt bij aanschaf van minimaal 2 cartridges en maximaal 24 cartridges uit bovenstaand 

overzicht. Deze actie geldt niet voor de combo versies van de bovengenoemde actiemodellen.   

  

Actiepagina  

www.hp.nl/geldterug  

  

Hoe komt de klant in aanmerking voor deze geld terug actie?  

1. Je hebt tussen 1 april 2016 en 31 juli 2016 minimaal 2 en maximaal 40 stuks van de geselecteerde HP 

inktcartridges gekocht bij bol.com. 

2. Je vult op de webpagina hp.nl/geldterug de claimgegevens volledig in.   

3. Vervolgens kun je de aankoopnota(‘s) uploaden.   

4. Na verificatie zal het cash back bedrag incl. BTW naar je rekeningnummer worden overgemaakt.  Je 

kunt het cash back bedrag claimen tot uiterlijk 30 dagen na aankoop van je cartridges.   

  

Extra uitleg actie  

• Kan je de cashback claimen als er 2 verschillende cartridges worden gekocht uit verschillende 

series waarvoor de actie geldt, bijvoorbeeld 1x HP 950 en 1x HP 934?  

 Ja, je kan deze 2 units in 1 aanvraag claimen. De cartridges hoeven ook niet op dezelfde 

factuur te staan.   

  

• Kan je de cash back krijgen voor iedere cartridge die wordt gekocht als er een meer dan 2 

cartridges worden gekocht en het totaal aantal aangeschafte cartridges is oneven (3, 5, 7, etc) 

of moeten het even aantallen zijn (2, 4, 6, etc)?  

 Oneven aantallen kunnen worden aangeschaft, het is alleen niet mogelijk om een cash back 

aan te vragen voor 1 unit. De claim landing page (hp.nl/geldterug) accepteert alleen 

aantallen van tenminste 2 units, zelfs als er een 2e claimaanvraag wordt ingediend. Er kan 

geen cash back worden geclaimd voor 1 unit.   

  

• Het maximum aantal van 24 stuks geldt voor de volledige actieperiode en niet per claim, klopt 

dit?  

 Ja, gedurende de looptijd van de promotie van 2 maanden, kunnen er maximaal 12 claims 

worden ingediend als iedere claim uit 2 cartridges bestaat.   

  

• Moeten voor de claims alle cartridges op dezelfde factuur staan of kunnen er meerdere 
facturen worden ingediend voor een claim?  
Meerdere facturen kunnen worden ingediend.   

   

  
    

Wanneer ontvangt je het geld retour?   

http://www.hp.nl/geldterug
http://www.hp.nl/geldterug


Zodra je claim via hp.nl/geldterug is goedgekeurd, krijg je het bedrag binnen 45 dagen op je 

bankrekening gestort.   

Er geldt een minium van 2 stuks en een maximum van 40 stuks inktcartridges per klant.  


