Reglement – AluK 250€ cashback 2018
Vanaf 22 februari 2018 tot 25 april 2018
1. De firma ALUK BELGIUM N.V. met maatschappelijke zetel te Zwaarveld 44 – 9220
Hamme, organiseert een promotie van terugbetaling onder de noemer “Cashback actie
2018”.
2. Bij elke aankoop van AluK ramen en deuren tussen 22.02.2018 en 25.04.2018, in
België bij de deelnemende AluK partners, heeft de deelnemer recht op een terugbetaling van
250€ bij aankoop van minimum €10 000 AluK ramen en deuren. De terugbetaling zal
door ALUK uitgevoerd worden via bankoverschrijving.
Om dit bedrag te kunnen ontvangen is het verplicht het daartoe bestemde formulier op de
website www.alukpromo.be volledig en correct in te vullen. Hiermee bedoelen we de
volledige vermelding van naam, voornaam, adres, e-mailadres en bankrekening (IBAN) van
de deelnemer, evenals alle verplichte velden, vergezeld met een scan van de volgende
aankoopbewijzen:
•
•
•
•
•
•

Voordeelcheque met unieke code
Kopie van de factuur waarop u datum en aankoopbedrag omcirkelt (aankoopdatum
tussen 22 februari 2018 t.e.m. 25 april 2018).
Werfadres
Naam van de architect
Foto van de werf / Renders van het huis
Uitbetaling zal pas plaatsvinden nadat de factuur ontvangen is.

Alle aanvragen tot terugbetaling dienen enkel via de website www.alukpromo.be te
gebeuren en dit vóór 30 september 2018.
Terugbetalingsaanvragen ontvangen na de deadline zullen niet meer behandeld worden.
Aanvragen tot terugbetaling die via de post gebeuren worden eveneens niet aanvaard.
Elke aanvraag tot terugbetaling die niet helemaal voldoet aan deze voorwaarden zal als
nietig beschouwd worden, evenals elke aanvraag die onvolledig is of verkeerde gegevens
bevat.
3. De promotie loopt van 22 februari 2018 t.e.m. 25 april 2018, en geldt enkel voor
aankopen van ALUK ramen en deuren uitgevoerd op het grondgebied van België. Dit is
een persoonlijke korting en dus enkel geldig voor particulieren. De maximale
terugbetaling per hoofdverblijfplaats bedraagt dus 250€. Deze promotie is niet
cumuleerbaar met andere acties of kortingen op dezelfde producten. Laattijdige of
onvolledige aanvragen tot terugbetaling zullen niet ingewilligd worden.

4. Deelname aan deze promotie is mogelijk voor alle particulieren die ouder zijn dan 18 jaar,
met uitsluiting van elk professioneel oogmerk.
5. De kosten om deel te nemen aan deze promotie (internet connectie, …) zijn volledig ten
laste van de deelnemer en kunnen in geen geval teruggevorderd worden van de organisator
van de promotie.
6. De aanvragen tot terugbetaling zullen behandeld worden binnen een termijn van
ongeveer acht weken na ontvangst van de aanvraag.
7. ALUK kan op elk moment en voor een bepaalde termijn iemand uitsluiten van deze
promotie, in geval van bedrog, misbruik, oneerlijkheid, of schending van de
deelnamevoorwaarden.
8. Er wordt niet gecorrespondeerd noch gebeld over deze promotie, noch tijdens noch na de
promotie.
9. ALUK wijst alle verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van de promotie in
geval van overmacht.
10. De persoonlijke gegevens die de deelnemers overmaken worden opgeslagen in de
databank van ALUK en zullen, bij akkoord van de deelnemer, gebruikt worden in het kader
van deze promotie om hem/haar op de hoogte te houden van de producten en van nieuws
over ALUK . Elke deelnemer heeft het recht om deze gegevens in te kijken en te corrigeren,
volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy. De
aanvraag moet per fax of aangetekende brief worden gericht aan ALUK . De deelnemer die
gedurende de promotie de schrapping van zijn gegevens vraagt, aanvaardt automatisch de
opheffing van zijn deelname.
11. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze
promotie of aan het verloop ervan te veranderen indien omstandigheden buiten zijn wil dit
vereisen. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke
onderbreking, uitstel of schrapping van de promotie voor redenen buiten zijn wil. Elke zaak
die niet expliciet in dit reglement wordt vermeld, zal beslecht worden door de organisator.
Geen enkel beroep is mogelijk tegen zijn beslissingen.
12. Door deel te nemen aan deze promotie verklaart men zich zonder voorbehoud akkoord
met dit reglement. Alle mogelijke moeilijkheden met de interpretatie ervan zullen door de
organisator beslecht worden.
13. Bij een geschil zullen alleen de rechtbanken van het juridisch arrondissement Nijvel
bevoegd zijn.
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