
MEIKO CASHBACK ACTIE 2019 

 

20190901 

 

ACTIEVOORWAARDEN  
Als u in de periode van 23 september t/m 31 oktober 

2019 een MEIKO voorlader of doorschuiver koopt, 

ontvangt u € 500,- van MEIKO retour.  

 

1. Deze actie geldt voor de aankoop van een MEIKO 

voorlader of doorschuiver gedurende de actieperiode 

23 september t/m 31 oktober 2019.  

 

2. Het retourbedrag bedraagt € 500,00.  

 

3. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland 

aangeschafte machines. 

 

4. De actie wordt uitsluitend toegekend aan 

eindgebruikers met een Nederlands IBAN-nummer en 

geldt niet voor dealers/wederverkopers.  

 

5. Om van de actie gebruik te kunnen maken, dient vóór 

31 december 2019 het online registratieformulier 

ingevuld en de aankoopfactuur geüpload te zijn op 

www.meiko.nl/cashback. 

 

6. Uitsluitend volledig ingevulde registratieformulieren  

- vergezeld van de aankoopfactuur - worden in 

behandeling genomen.  

 

7. Onvolledige, onjuiste inzendingen die niet voldoen 

aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste 

inzenddatum van 31 december 2019 worden niet 

gehonoreerd.  

 

8. Door deel te nemen aan deze actie en door de 

documenten en bijlagen in te sturen, verklaart de 

deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden 

en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en 

naar waarheid te hebben ingediend.  

 

 

9. De deelnemer ontvangt het refund bedrag uiterlijk 

vier weken nadat MEIKO het registratieformulier met 

aankoopfactuur heeft ontvangen en goedgekeurd.  

 

10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere 

MEIKO Nederland acties.  

 

11. Machines die door de dealer uit coulance zijn 

teruggenomen, komen niet in aanmerking voor 

deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al 

ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder 

aftrek aan MEIKO terug te storten.  

 

12. MEIKO behoudt zich te allen tijde het recht voor 

ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te 

onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht 

voor gerechtelijke stappen te ondernemen als 

misbruik wordt vermoed.  

 

13. Vragen en opmerkingen over deze actie of ingediende 

aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: 

verkoop@meiko.nl.  

 

14. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres etc. worden 

door MEIKO uitsluitend gebruikt voor actieregistratie 

en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen 

het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld, niet aan derden 

doorgegeven en niet misbruikt voor 

reclamedoeleinden.  

 

15. MEIKO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uit 

de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van 

de deelnemer. MEIKO kan bovendien niet 

aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de 

deelnemer voor enige schade, direct of indirect, 

veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend 

met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig 

verstrekken van de refund.  

 

16. MEIKO behoudt zich het recht voor de 

actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

eerder te beëindigen. MEIKO is in geval van wijziging 

of beëindiging niet gehouden tot enige 

schadevergoeding of vervangende actie, in welke 

vorm dan ook.  


