ALGEMENE VOORWAARDEN
AANKOOPVERGOEDING DYMO® OFFICE-PRODUCTEN
1. DE AANBIEDING
Tot 40% Cashback bij aankoop van DYMO®-producten. Deze terugbetalingsaanbieding is geldig van 1
september 2017 tot 31 december 2017 voor inwoners van België, Nederland en Luxemburg van 18
jaar en ouder, consumenten/eindgebruikers, fysieke personen en professionele eindgebruikers bij
aankoop van DYMO® Office-producten van minimaal of €50 tot €500 uitgezonderd alle alle DYMO®actiebundels (zoals de D1-labelcassettebundel), LW-rolbundel en LabelWriter™ 450-bundel), DYMO®
Industrial Rhino™ en XTL™-producten, de nieuwe DYMO® LabelWriter™ Wireless. Aankopen dienen te
worden gedaan bij een verkoper of in een winkel die geregistreerd is in België, Nederland of
Luxemburg. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met een andere aanbieding.
Totaal aankoopbedrag DYMO®producten in EUR
(inclusief btw*)
€50 tot €99,99
Minimaal € 100 en maximaal €
500

Terugbetaling:

20 %
40 %

* De terugbetaling wordt berekend op basis van het totale aankoopbedrag. Voor
consumenten/eindgebruikers die aankopen als fysiek persoon wordt de aanbieding berekend op de
aankoopwaarde inclusief btw. Voor professionele eindgebruikers wordt de terugbetaling berekend op
basis van de aankoopwaarde exclusief btw. De aankoop dient te worden uitgevoerd op dezelfde dag
en dient te worden vermeld op hetzelfde ontvangstbewijs of dezelfde factuur. Aankoop online is
toegestaan.
Maximaal één aanvraag per deelnemer is toegestaan (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres,
zelfde IP-adres) zonder beperking op het aantal producten waarvoor u per deelname een terugbetaling
aanvraagt. Deze aanbieding is niet geldig voor detailhandelaars of zij die kopen met het doel de
producten door te verkopen. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te
vragen als bewijs dat de koper wel degelijk een eindgebruiker is. Alle deelnemers moeten
geregistreerd/woonachtig zijn in een van de hierboven genoemde landen.
DEZE AANBIEDING GELDT NIET VOOR TWEEDEHANDSPRODUCTEN.
* Alle deelnemers worden geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.
2. OM UW TERUGBETALING AAN TE VRAGEN:
1/ Koop ten laatste op 31 december 2017 DYMO®-producten die overeenstemmen met de waarde zoals
hierboven bepaald.
2/ Volg de instructies op de webpagina. Bezorg ons ten laatste op 15 januari 2018 een volledig en
correct ingevuld formulier zoals ter beschikking op www.dymo.com/anddone Upload een afbeelding
van het aankoopbewijs, factuur of ontvangstbewijs.
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Aanvragen die op een andere manier worden verzonden, zullen niet worden behandeld. Aanvragen
die onvolledig, onjuist of onleesbaar zijn of die na 15 januari 2018 worden verzonden, zullen niet
worden verwerkt.
Bij afwijzing van een aanvraag wegens foute en/of ontbrekende gegevens, hebt u 2 weken vanaf de
afwijzing de tijd om contact op te nemen met de klantendienst op dymoeurope@newellco.com om
uw aanvraag te re-activeren door de juiste en/of complete gegevens op te geven. Doet u dat niet, dan
zal uw aanvraag komen te vervallen.
De Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraagde, verloren gegane of onvolledig
of onjuist ingevulde formulieren.
De terugbetaling zal uitgevoerd worden als elektronische overschrijving in de geselecteerde
munteenheid naar de persoon die op het formulier vermeld staat. Er zullen geen andere regelingen
worden getroffen.
De Aanbieder zal alle formulieren binnen 8 weken na ontvangst proberen te verwerken. De Aanbieder
is echter niet aansprakelijk voor formulieren die niet binnen deze termijn verwerkt worden.
3. DISCLAIMERS
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk moment nietig te verklaren, aan
te passen en/of te wijzigen en de voorwaarden ervan te veranderen zonder enige aansprakelijkheid. De
Aanbieder is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van verlies, schade of verwonding die een
deelnemer door deze aanbieding heeft geleden.
Aanbieder is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van deze aanbieding als de oorzaak hiervan
onverwachte omstandigheden zijn die voortvloeien uit overmacht. Dergelijke omstandigheden zijn
onder meer (niet exhaustief) strenge weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlog,
aardbevingen, rellen, industriële geschillen, terrorisme, overmacht, tussenkomende wetten of
gebeurtenissen die, zonder de schuld van een of andere partij, de bevredigende uitvoering van de
prestatie onmogelijk maken. Aanbieder is niet aansprakelijk voor om het even welke tekortkoming in
de communicatiediensten, zoals post-, fax-, of internetdiensten.
4. WETGEVING
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van België, Nederland of Luxemburg,
afhankelijk van de vestiging/verblijfplaats van de deelnemer. In het geval van een geschil over de
interpretatie of de uitvoering van deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot deze aanbieding
komt de eindbeslissing toe aan de directie van de aanbieder.
5. PERSOONSGEGEVENS
Voor het goede verloop van deze aanbieding hebben we uw persoonsgegevens nodig. U hebt het recht
om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen
met: privacy.europe@newellco.com of Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith
Road, London W6 7JP. Andere vragen kunnen niet aan deze adressen worden gericht en zullen niet
worden beantwoord.
Indien u graag info over nieuwe producten en diensten van de Aanbieder wenst te ontvangen, vink dan
het overeenkomstige vakje op het formulier aan. Wilt u informatie en aanbiedingen van onze
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dochterondernemingen en partners ontvangen, vink dan het overeenkomstige vakje op het formulier
aan.
Door het vakje aan te vinken, bevestigt u te begrijpen dat uw persoonsgegevens voor
promotiedoeleinden zullen worden opgeslagen in de Verenigde Staten in overeenstemming met de
toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, zoals de Europese privacyrichtlijn en andere
landspecifieke wetten inzake gegevensbescherming.
6. AANBIEDER
Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, United Kingdom
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