
 

TOT €180,- CAHSBACK OF €250,- CANON TEGOED OP MEER DAN 40 GESELECTEERDE 

CANON PRODUCTEN 

De actie loopt van 17 mei t/m 31 juli 2017. Registreren van je Canon-actieproduct kan tot 

en met 15 augustus 2017. 

Hoe ontvang je jouw voordeel?  

Koop een geselecteerd Canon-actieproduct en ga naar www.canon.nl/promoties/zomer (NL) 

of www.canon.be/summerpromo/ (BE) 

Volg de stappen op het scherm en registreer je aankoop. 

 
Wanneer kies je voor Canon-tegoed en wanneer voor de cashback? 
 
Canon-tegoed  
 

Haal het maximale voordeel uit deze promotie met het Canon-tegoed. Het Canon-tegoed 
kun je gebruiken wanneer je meerdere Canon-producten wilt kopen. De producten mogen 
tegelijk gekocht zijn, maar het mag ook in meerdere aankopen.  

 Kies voor het Canon-tegoed 

 Registreer je aankoop online.  

 Na goedkeuring verschijnt het saldo op jouw persoonlijke pagina.  

 Registreer daarna je vervolgaankoop op je persoonlijke pagina en claim daarmee je 
tegoed.  

 Na goedkeuring van de vervolgaankoop ontvang je het bedrag binnen 30 dagen op je 
rekening.  

 

Cashback 
 

De Cashback kun je gebruiken wanneer je één Canon-product wilt kopen.  
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 Kies voor de Cashback 

 Registreer je aankoop online  

 Na goedkeuring ontvang je het bedrag binnen 30 dagen op je rekening.  
 

 
 
Actievoorwaarden:  
 

 • De actie loopt van 17 mei t/m 31 juli 2017. Producten die buiten deze periode worden 
aangeschaft komen niet in aanmerking voor deze promotie.  
• Registreren van je Canon-actieproduct kan tot en met 15 augustus 2017.  
• De vervolgaankoop voor het Canon-tegoed moet een Canon-product zijn, 
• De vervolgaankoop voor het Canon-tegoed moet een Canon-product zijn, gekocht bij 
dezelfde retailer waar je jouw eerste Canon-actieproduct hebt gekocht.  
• De producten mogen tegelijk gekocht zijn, maar het mag ook in meerdere aankopen.  
• Het Canon-tegoed blijft geldig t/m 31 oktober 2017.  
• Alleen de actieproducten in originele Canon-verpakking doen mee met deze promotie.  
• Lenzen uit kitverpakkingen en losse bulkverpakkingen zijn uitgesloten van deelname.  
• Registraties zonder aankoop bon en serienummer zullen niet in behandeling worden 
genomen.  
• Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.  
• De volledige actievoorwaarden vind je op https://canon-summer-2017-benelux.sales-
promotions.com/nl/terms-and-conditions-promotion/  
• Vragen over deze promotie? Vul het contactformulier in op de website. 
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