VOORWAARDEN VAN DE ACTIE

Niet tevreden?
GELD TERUG!

KLEBER BETAALT HET AANKOOPBEDRAG VAN UW BANDEN TERUG ALS U BINNEN
30 DAGEN NA AANKOOP NIET VOLLEDIG TEVREDEN BENT!
Van 1 januari tot en met 31 december 2017
Uw banden worden voor 100% terugbetaald per bankoverschrijving,
mits u minimaal 2 identieke banden hebt gekocht, als u na 30 dagen niet volledig tevreden bent.

1.Michelin Belux SA, Brusselsesteenweg 494 Bus 1, 1731 Zellik - België en MICHELIN NEDERLAND NV Huub van
Doorneweg 2, 5151DT Drunen - Nederland, organiseren een actie genaamd: ‘TRUST by KLEBER - NIET TEVREDEN,
GELD TERUG’, hier aangeduid als de ‘Actie’, van 1 januari tot en met 31 december 2017. Het betreft een volledige
terugbetaling met uitstel via bankoverschrijving indien is voldaan aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Uw
banden worden voor 100% terugbetaald bij gelijktijdige aankoop (één aankoopbewijs) van minimaal 2 identieke banden
uit het volledige KLEBER-assortiment als u niet geheel tevreden bent.
2.Aanbod geldig van 1 januari tot en met 31 december 2017 bij elke aankoop bij deelnemende verkooppunten en websites
die het merk KLEBER verdelen, in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland, voorbehouden aan
particulieren
(hierna aangeduid als de ‘Deelnemers) die woonachtig zijn in het België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland.
Om geldig te zijn, moet de aankoop plaatsvinden in het land van woonplaats van de Deelnemer.
3.Zo maakt u gebruik van het aanbod van KLEBER om uw geld terug te ontvangen:
A. KOOP gelijktijdig (één aankoopbewijs) tussen 1 januari en 31 december 2017 minimaal 2 identieke banden uit het gehele
KLEBER - assortiment bij deelnemende verkooppunten en websites die het merk KLEBER verdelen, in België, het GrootHertogdom Luxemburg of Nederland.
B. GA NAAR de website www.kleber.be en klik op het tabblad ‘NIET TEVREDEN, GELD TERUG’ van de module ‘TRUST by
KLEBER ‘. Klik op de knop ‘Formulier downloaden’ om het deelnameformulier te downloaden en af te drukken.
C. VERZEND de onderstaande documenten in een voldoende gefrankeerde enveloppe uiterlijk 30 kalenderdagen na uw
aankoop (datum van het aankoopbewijs en poststempel gelden als bewijs) naar:
TRUST by KLEBER – Custom Promo n° 43262
Regus Gent BvBa
Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 (9th floor)
9050 Gent
Belgium
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Toe te voegen documenten :
• Het naar behoren ingevulde deelnameformulier,
• uw aankoopbewijs, waarop uw gegevens, uw banden en het factuurnummer zijn omcirkeld of onderstreept,
•u
 w factuur voor montage van de banden, waarop uw gegevens, uw banden en het factuurnummer zijn omcirkeld of
onderstreept. Het kan ook gaan om één factuur waarop de aankoop en de montage uitdrukkelijk worden vermeld
•u
 w factuur voor demontage van de banden, waarop uw gegevens, uw banden en het factuurnummer zijn omcirkeld of
onderstreept. De montage en demontage moeten op hetzelfde verkooppunt plaatsvinden,
• uw IBAN/BIC afkomstig van een bank die gevestigd is in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland. Uw
IBAN/BIC afkomstig van een bank die gevestigd is in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland.
De facturen en het aankoopbewijs worden teruggezonden wanneer u hier in een bijgevoegd schrijven om vraagt. Overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de betrokken personen op elk
moment het recht op toegang tot, wijziging van, verzet tegen en verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens.
4. U ontvangt uw terugbetaling, die overeenkomt met de aankoopprijs van uw banden inclusief btw, binnen 6 tot 8 weken
na ontvangst van een correcte aanvraag per bankoverschrijving.
5. De gedemonteerde banden worden achtergelaten bij de dealer, die de verantwoordelijkheid heeft om deze te verwerken.
6. De kosten voor verzending en deelname die de deelnemer heeft gemaakt, worden niet vergoed, noch de kosten voor
montage en demontage van de banden. De facturen moeten op naam staan, compleet zijn, een duidelijk leesbaar
factuurnummer en het briefhoofd van de vennootschap bevatten. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag ongeldig
verklaard.
Onvolledige, onleesbare, frauduleuze, onvoldoende gefrankeerde en na de deelnametermijn ingezonden aanvragen,
aanvragen buiten het geografische gebied (aankoop en/of woonplaats) zijn ongeldig.
7. Overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de betrokken
personen op elk moment het recht op toegang tot, wijziging van, verzet tegen en verwijdering van de hen betreffende
persoonsgegevens die Michelin heeft verzameld. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek te sturen
naar het volgende adres: Michelin Benelux, Actie BFGoodrich, Brusselsesteenweg 494 bus 1 te 1731 Zellik, België.
Het verzamelen van de persoonsgegevens van de deelnemers is verplicht voor deelname aan deze actie. Om deze reden
worden personen die hun recht op verwijdering van de hen betreffende gegevens vóór afloop van de actie uitoefenen,
geacht van hun deelname af te zien aangezien terugbetaling dan niet meer mogelijk is.
De gegevens die worden verzameld in het kader van de deelname aan deze actie zijn uitsluitend bestemd voor de vennootschap Michelin en voor dienstverleners die namens Michelin handelen.
8. Michelin kan geenszins aansprakelijk worden gesteld als, door het optreden van gebeurtenissen buiten zijn wil, met
name als (zonder dat deze opsomming uitputtend is) de actie niet naar behoren kan plaatsvinden vanwege een virus of
bug, verstoring van het netwerk, interventie door een niet-bevoegde derde, fraude, technische problemen en/of problemen
met de post, Michelin de Actie moet verkorten, verlengen, uitstellen of de voorwaarden ervan moet wijzigen. Michelin wijst
tevens elke aansprakelijkheid af in geval van technische incidenten waardoor de deelnemer de website genoemd in artikel
3 hierboven niet kan bezoeken of waardoor de gegevens op het deelnameformulier van de betreffende deelnemer
verloren gaan, vertraagd raken, naar een verkeerd adres worden verzonden of niet volledig worden geregistreerd. Michelin
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, valse en/of laakbare informatie die wordt uitgegeven door één of
meerdere deelnemer(s) of door een apparaat of programma dat verbonden is met of wordt gebruikt bij de organisatie van
de Actie.
9. Personen die aan deze actie deelnemen, stemmen zonder enig voorbehoud of enige beperking met deze voorwaarden
in. Michelin heeft het recht een beslissing te nemen over alle problemen die zich voordoen met de interpretatie en toe
passing van deze voorwaarden. Michelin behoudt zich de mogelijkheid voor om deelnemers die bewezen fraude hebben
gepleegd van de actie uit te sluiten.
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€ 40

Tot
cashback

Van 1 januari tot en met 31 december 2017
Terugbetaling van € 5 per band in een afmeting kleiner of gelijk aan 16’’, terugbetaling van € 10 per band in een
afmeting groter of gelijk aan 17’’ per bankoverschrijving bij aankoop vanaf 2 identieke banden.
1. Michelin Belux SA, Brusselsesteenweg 494 Bus 1, 1731 Zellik - België en MICHELIN NEDERLAND NV Huub van
Doorneweg 2, 5151DT Drunen - Nederland, organiseren een actie genaamd: ‘TRUST by KLEBER - tot € 40 cashback’,
hier aangeduid als de ‘Actie’, van 1 april tot en met 31 december 2017. Het betreft een aanbod tot gedeeltelijke terugbetaling met uitstel via bankoverschrijving indien is voldaan aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen.
2. Aanbod geldig van 1 januari tot 31 december 2017 bij elke aankoop bij deelnemende verkooppunten en websites die het
merk KLEBER verdelen, in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voorbehouden aan particulieren (hierna aangeduid als de ‘deelnemers) die woonachtig zijn in het België, het Groot-Hertogdom Luxemurg of Nederland. Om geldig te
zijn, moet de aankoop plaatsvinden in het land van woonplaats van de deelnemer. Niet cumuleerbaar met andere acties
die worden aangeboden door verkooppunten die het merk KLEBER verkopen.
3. Zo maakt u gebruik van het aanbod van KLEBER om uw terugbetaling te ontvangen:
A. KOOP gelijktijdig (één aankoopbewijs) tussen 1 januari en 31 december 2017 minstens 2 identieke banden bij deelnemende verkooppunten en websites die het merk KLEBER verdelen, in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland.
B. GA NAAR de website http://www.kleber.be of de website van een van de deelnemende verkooppunten of websites die
het merk KLEBER verdelen en klik op het tabblad ‘Tot 40 euro cashback’ van de module ‘TRUST by KLEBER’ . Klik op de
knop ‘Gebruikmaken van het aanbod’.
Toe te voegen documenten:
•H
 et naar behoren ingevulde deelnameformulier, afgedrukt vanaf een van de deelnemende websites die het merk
KLEBER verdelen,
• uw aankoopbewijs, waarop uw gegevens, uw banden en het factuurnummer zijn omcirkeld of onderstreept. Originele
facturen worden teruggezonden wanneer u hier in een bijgevoegd schrijven om vraagt.
• uw IBAN/BIC afkomstig van een bank die gevestigd is in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg of Nederland.
4. U ontvangt uw terugbetaling binnen 6 tot 8 weken na ontvangst van een correcte aanvraag per bankoverschrijving.
5. De kosten voor verzending en deelname die de deelnemer heeft gemaakt, worden niet vergoed. De facturen moeten op
naam staan, compleet zijn, een duidelijk leesbaar factuurnummer en het briefhoofd van de vennootschap bevatten. Als dit
niet het geval is, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.
Onvolledige, onleesbare, frauduleuze, onvoldoende gefrankeerde en na de deelnametermijn ingezonden aanvragen, aanvragen buiten het geografische gebied (aankoop en/of woonplaats), zijn ongeldig.
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6. Overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de betrokken per
sonen op elk moment het recht op toegang tot, wijziging van, verzet tegen en verwijdering van de hen betreffende per
soonsgegevens die Michelin heeft verzameld. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek te sturen naar
het volgende adres: Michelin Benelux, Actie BFGoodrich, Brusselsesteenweg 494 bus 1 te 1731 Zellik, België.
Het verzamelen van de persoonsgegevens van de deelnemers is verplicht voor deelname aan deze actie. Om deze reden worden personen die hun recht op verwijdering van de hen betreffende gegevens vóór afloop van de actie uitoefe
nen, geacht van hun deelname af te zien aangezien terugbetaling dan niet meer mogelijk is.
De gegevens die worden verzameld in het kader van de deelname aan deze actie zijn uitsluitend bestemd voor de vennootschap Michelin en voor dienstverleners die namens Michelin handelen.
7. Michelin kan geenszins aansprakelijk worden gesteld als, door het optreden van gebeurtenissen buiten zijn wil, met name
als (zonder dat deze opsomming uitputtend is) de actie niet naar behoren kan plaatsvinden vanwege een virus of bug,
verstoring van het netwerk, interventie door een niet-bevoegde derde, fraude, technische problemen en/of problemen met
de post, Michelin de Actie moet verkorten, verlengen, uitstellen of de voorwaarden ervan moet wijzigen. Michelin wijst
tevens elke aansprakelijkheid af in geval van technische incidenten waardoor de deelnemer de website genoemd in
artikel 3 hierboven niet kan bezoeken of waardoor de gegevens op het deelnameformulier van de betreffende deelnemer
verloren gaan, vertraagd raken, naar een verkeerd adres worden verzonden of niet volledig worden geregistreerd.
Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, valse en/of laakbare informatie die wordt uitgegeven door
één of meerdere deelnemer(s) of door een apparaat of programma dat verbonden is met of wordt gebruikt bij de organisatie van de Actie.
8. Personen die aan deze actie deelnemen, stemmen zonder enig voorbehoud of enige beperking met deze voorwaarden
in. Michelin heeft het recht een beslissing te nemen over alle problemen die zich voordoen met de interpretatie en toe
passing van deze voorwaarden.
Michelin behoudt zich de mogelijkheid voor om deelnemers die bewezen fraude hebben gepleegd van de actie uit te
sluiten.
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