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Actievoorwaarden 120 dagen retourgarantie 
Bent u toch niet tevreden met uw Miele-apparaat uit de actie 120 dagen retour? Dan kunt u 
binnen 120 dagen na aankoopdatum het apparaat kosteloos retourneren. Gedurende deze 
120 dagen kunt u gewoon gebruikmaken van het aangekochte apparaat. Wij halen het 
apparaat bij u op en wij vergoeden u de aankoopprijs, exclusief eventuele leveringskosten.  
 
Hoe retourneer ik mijn apparaat? 
Een stofzuiger kunt u kosteloos per post terugsturen naar:  
Miele Nederland B.V. 
Antwoordnummer 10 
4100 VP Vianen 
 
U kunt een wasmachine retourneren op de volgende wijze:  

1. Vul het retourformulier in via www.miele.nl/120dagenretour. Mocht u vragen hebben, 
dan kunt u tijdens onze openingstijden contact opnemen met onze afdeling 
Klantcontacten via telefoonnummer 0347 37 88 88.  

2. U ontvangt op de avond vóórdat uw apparaat opgehaald wordt een e-mail van Vonk 
en Co B.V. met daarin een tijdvak waarop uw apparaat de volgende dag opgehaald 
wordt. 

3.  Nadat wij uw apparaat hebben ontvangen van transportbedrijf Vonk en Co B.V. en 
onze technici hebben geen beschadigingen, vermissingen of oneigenlijk gebruik 
vastgesteld, dan storten wij binnen vier weken uw aankoopbedrag terug. 

 
 

o De actie is uitsluitend geldig voor consumenten en alleen op de typenummers die 
vermeld staan in het onderstaande overzicht.  

o De apparaten dienen nieuw gekocht zijn bij een Miele-dealer of in het Miele 
Experience Center in Nederland, binnen de in het onderstaande overzicht 
aangegeven actieperiode.  

o Binnen 120 dagen na de aankoopdatum dient het betreffende apparaat aangemeld te 
zijn via het retourformulier op www.miele.nl/120dagenretour. Het te retourneren 
apparaat is niet inwisselbaar voor andere producten of diensten van Miele.  

o Per factuur- of afleveradres kan op maximaal één apparaat uit elke productgroep 
gebruik worden gemaakt van deze actie.  

o De bij het apparaat meegeleverde accessoires dienen retour geleverd te worden. Het 
is niet mogelijk om accessoires die apart van het apparaat aangekocht zijn te 
retourneren.  

o Een medewerker van transportbedrijf Vonk en Co B.V. haalt het apparaat bij u op, 
demonteert het apparaat indien nodig en zorgt voor geschikt verpakkingsmateriaal. 
De kosten hiervan komen voor rekening van Miele Nederland B.V.  

o Uw retourrecht blijft bestaan, zolang uw gebruik, naar het oordeel van Miele 
Nederland B.V., aangemerkt kan worden als ‘normaal gebruik’. Indien hiervan sprake 
is, zal Miele Nederland B.V. geen kosten in rekening brengen voor de normaal te 
verwachten aanwezige gebruikssporen.  

o Indien onze technici beschadigingen, vermissingen of oneigenlijk gebruik vaststellen, 
wordt de retourname afgewezen en zal Miele uw apparaat kosteloos naar u 
terugsturen.  

o Na controle en goedkeuring door onze technici zal uw aankoopbedrag binnen  
vier weken overgemaakt worden naar het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer. 

o Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of per e-mail via 
info@miele.nl.  

o Miele Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 
 

http://www.miele.nl/
mailto:info@miele.nl
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Overzicht deelnemende actiemodellen 
 

Wasmachines - actieperiode 
1 april t/m 31 december 2019 

Stofzuigers - actieperiode 1 april 
t/m 30 september 2019 

WWG 120 XL Blizzard Excellence Ecoline 
lotuswit 
 
 

WWE 660 Blizzard Parquet Powerline Tech 
blue 
 

WCH 360  Blizzard Black Power Parquet 
 

WWR 760 WPS  Blizzard Excellence Ecoline 
grafietgrijs 
 

WDD 025 Blizzard Parquet Powerline Tech 
blue 

WCG 125 XL Blizzard CX1 120-serie PowerLine 
grafietgrijs 

WCE 330  Blizzard Parquet EcoLine Tech 
Blue 

WCE 330 WPS  

WCI 670 XL 

WCR 770 WPS  

WDD 035 

WCG 135 

W 197 F  

WEG 135 XL WPS 

WER 875 WPS 

 


