Cashback
Voorjaar 2021

Hoe werkt de cashback actie?
1) Koop een deelnemend actieproduct tussen 15 april 2021 en 30 juni 2021

Deze actie is uitsluitend geldig bij de volgende winkels in Nederland: BaByliss, BCC, Blokker, Bol.com, Coolblue, Expert,
ElectronicPartner, Makro, Marskramer, Media Markt, Obbink, Productpine.nl en Wehkamp.
2) Registreer je cashback uiterlijk voor 15 juli 2021 via het online formulier op babyliss.nl/acties met de volgende
informatie:

- je contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en IBAN bankrekeningnummer)
- een kopie van de kassabon / BTW factuur (geen betaaloverzicht, bestelbevestiging of pakbon)
- optioneel: een screenshot van de online review die je over het gekochte product hebt achtergelaten om je cashback
met € 5 te verhogen (meer info op pagina 5)

Lees de volledige actievoorwaarden op pagina 6 en 7.

Deelnemende actieproducten
6750DE
€ 35 CASHBACK

AS970E
€ 10 CASHBACK

ST595E
€ 25 CASHBACK

C1800E
€ 20 CASHBACK

D6490DE
€ 15 CASHBACK

AS952E
€ 10 CASHBACK

ST259E
€ 15 CASHBACK

C112E
€ 10 CASHBACK

D665E
€ 15 CASHBACK

AS950E
€ 10 CASHBACK

ST393E
€ 10 CASHBACK

D773DE
€ 10 CASHBACK

AS773E
€ 10 CASHBACK

€ 149,90

€ 74,90

€ 99,90

€ 69,90

€ 79,90

€ 59,90

€ 59,90

€ 69,90

€ 149,90

€ 99,90

€ 59,90

€ 129,90

€ 79,90

Deelnemende actieproducten

MT890E
€ 10 CASHBACK

E990E
€ 15 CASHBACK

MT860E
€ 10 CASHBACK

E986E
€ 10 CASHBACK

€ 79,90

€ 59,90

MT861E
€ 10 CASHBACK
€ 59,90

€ 99,90

€ 79,90

T890E
€ 10 CASHBACK
€ 79,90

€5 extra met review!
Jouw mening telt bij BaByliss! Schrijf een review over je gekochte actieproduct en verhoog je cashback
met € 5 extra.
Hoe plaats je een review en hoe registreer je deze?
Na aankoop van een deelnemend actieproduct nodigen wij je uit om het product te testen. Wanneer je er klaar voor
bent, kun je een review plaatsen op BaByliss.nl, de website van de retailer waar je het product hebt gekocht of een
algemeen review platform. Ga voor het plaatsen van een review naar de webpagina van het desbetreffende product

en deel je mening.
Bewaar vervolgens een bewijs van jouw geplaatste review (screenshot of foto) en upload deze wanneer je je cashback
registreert via het online formulier op babyliss.nl/acties.

Let op: Houd er rekening mee dat je review misschien niet direct zichtbaar is! Je geplaatste review moet namelijk in de meeste gevallen
eerst door de websitebeheerders worden gevalideerd en dit kan enige tijd in beslag nemen. Wij adviseren je om eerst je review te plaatsen
en daarna je cashback te registreren. Je hebt dan alles bij de hand om je cashback met € 5 te verhogen.

Actievoorwaarden 1/2
• Deze actie is alleen geldig voor de genoemde typenummers.
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 15 april t/m 30 juni 2021.
• Volledige online registratie dient uiterlijk 15 juli 2021 gedaan te worden voor deelname aan deze actie. Registreren kan alleen via de
BaByliss.nl website.
• Aanbod voorbehouden aan consumenten die in Nederland wonen. Met uitsluiting van aankopen gedaan via BaByliss.nl.
• Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een Nederlandse bank- of girorekening.
• Na goedkeuring krijg je binnen 6 weken het geldbedrag retour gestort op je bank- of girorekening.
• Review deelname kan via BaByliss.nl, de website van een wederverkoper of een algemeen review platform.
• Let op: alleen een screenshot van de daadwerkelijk geplaatste review op de webpagina is geldig. Een screenshot van het invulformulier
of een ‘controleer je review’-pagina is niet geldig.
• Voorbehoud: een review moet gelinkt zijn aan een deelnemend actieproduct. Een review mag geen racistische, xenofobe, politieke of
andere opmerkingen bevatten die geen verband hebben met het testen van het product. Als een review dit wel bevat, kom je niet in
aanmerking voor een beloning.
• Als je review niet wordt geaccepteerd door de websitebeheerders van de site waar je de review hebt achtergelaten, ontvang je geen
beloning.
• Je mag maximaal drie cashback-actieproducten per persoon en maximaal drie reviews per persoon registreren.
• Je kunt je cashback alleen verhogen met een geldige cashback registratie én een geldige review. Bij een ongeldige cashback
registratie, kom je niet in aanmerking voor een beloning.
• BaByliss behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• BaByliss behoudt zich het recht geen cashback uit te keren, indien je gebruikmaakt van je retourrecht.

Actievoorwaarden 2/2
• Indien BaByliss een cashback al heeft uitgekeerd en je later wil gebruikmaken van je retourrecht, wordt het eerder ontvangen bedrag
voor de cashback in vermindering gebracht op het originele aankoopbedrag. BaByliss behoudt zich het recht om hiervoor de nodige
gegevens op te vragen bij de wederverkoper.
• BaByliss is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt.
• Alleen volledige registraties worden in behandeling genomen. Onder een volledige registratie verstaat BaByliss:
• Cashback:
o Een kopie BTW factuur (GEEN betaaloverzicht, bestelbevestiging of pakbon):
❖ Duidelijk leesbare btw-bon met vermelding van: winkel, datum aankoop en productnummer
o Voor- en achternaam, e-mailadres, IBAN-nummer
• Review:
o Een duidelijk leesbaar bewijs van de geplaatste review (screenshot of foto)
o Een URL van de webpagina van het desbetreffende product
o Voor- en achternaam, e-mailadres, IBAN-nummer
• Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande punten, dan wordt de registratie afgekeurd. BaByliss is niet verplicht je hierover te
informeren.
• Bol.com en Blokker bieden naast het eigen assortiment ook artikelen aan van externe verkopers. Dit zijn particuliere verkopers van
tweedehands artikelen of (online) winkels die hun assortiment ook via Bol.com en Blokker aanbieden. Deze actie is NIET geldig voor
aankopen gedaan bij externe verkopers via Bol.com en Blokker. Met uitzondering van aankopen gedaan bij verkooppartner BaByliss
Nederland via Bol.com.
• Bij fraude of vermoedens van fraude behoudt BaByliss zich het recht om aangifte te doen en de beschikbare gegevens te delen met de
bevoegde instanties.
• BaByliss adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
• BaByliss zal jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de cashback actie. Tenzij je je hebt
aangemeld voor de nieuwsbrief. BaByliss zal dan jouw emailadres gebruiken om de nieuwsbrief toe te sturen.

