
 
 

 

 

Actievoorwaarden VELUX lekker slapen actie 2016 

 
1. De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V. Adres: Molensteijn 2, 3454 PT De Meern. 

Telefoonnummer 030-6.629.629. E-mail: actie@velux.nl. Via dit adres kunt u bij ons terecht voor 
informatie over de actie. Dit is tevens het correspondentieadres voor eventuele vragen of 
klachten aangaande deze actie (graag o.v.v. Lekker slapen actie 2016). 

2. De cashback geldt alleen voor de specifiek benoemde, originele VELUX actieproducten (al dan 
niet via een aannemer/tussenpersoon) aangeschaft bij een officieel Nederlands verkooppunt 
tijdens de actieperiode vanaf 16 mei 2016 tot 16 juli 2016. De factuurdatum is hierbij leidend. 

Tenzij op de kassabon/factuur een andere aanschafdatum vermeld staat. 
3. U kunt uw aankoop registreren van 16 mei 2016 tot en met 30 juli 2016. Registraties na 30 juli 

2016 worden niet meer in behandeling genomen. Het VELUX product dient aangeschaft te zijn in 
de periode vanaf 16 mei tot 16 juli 2016. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.  

4. Per aangeschaft VELUX product wordt de cashback eenmaal uitgekeerd.  
5. De cashback geldt voor maximaal 10 producten per adres en/ of persoon. Meerdere aanvragen 

per adres/ klant worden niet in behandeling genomen. 

6. De cashback van 25% op het tweede VELUX product geldt alleen bij aanschaf van minimaal twee 
producten uit de volgende productengroepen. Alle combinaties zijn hierin mogelijk:  

A. Verduisterende VELUX rolgordijnen, producttype DFD, FHC, DML, DSL.  
B. Productgroep Buitenzonwering, producttype MHL, MML of MSL.  
C. Productgroep Insectenwering, producttype ZIL. 
D. Productgroep COMBI pakketten: producttype FOP of DOP.  

Producttype DKL dient altijd in combinatie met één van de producten uit B, D of D te worden 

aangeschaft om in aanmerking te komen voor de 25% korting op het 2e VELUX product.   
De Cashback van € 75,- bij aanschaf van een rolluik geldt alleen bij de aanschaf van producttype 
SHL, SSL of SML.  
De Cashback van 25% korting op het 2e VELUX product wordt uitgekeerd als 12,5% retour op elk 
van de gekochte producten die aan de actie deelnemen. De 12,5% wordt berekend over het 
daadwerkelijk betaalde bedrag (factuurbedrag waar eventuele kortingen door de dealer reeds 

vanaf gehaald zijn).  
7. De cashback wordt alleen verstrekt op de in punt 6 genoemde producttypen VELUX 

raamdecoratie, buitenzonwering, insectenwering en rolluiken. Alle andere typen VELUX producten 
of producten niet-zijnde VELUX, vallen buiten de gestelde actievoorwaarden. Op de factuur moet 
duidelijk vermeld staan welk(e) type(n) product(en) u heeft aangeschaft. 

8. Bedrijven en instellingen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. De aanschaf van het 
product moet op naam van een particulier zijn aangeschaft. De cashback wordt ook alleen 

verstrekt aan consumenten met een correct Nederlands particulier bankrekeningnummer. 
9. U kunt de cashback aanvragen door het registratieformulier op www.velux.nl/lekkerslapen 

volledig en naar waarheid in te vullen. 
10. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw factuur digitaal te versturen, dan kunt u deze per post 

sturen naar: VELUX Nederland B.V., T.a.v. lekker slapen actie 2016, Antwoordnummer 3220, 
3440 XB DE MEERN. Het verwerken van uw aanvraag zal in dit geval enkele dagen langer duren. 
Vul in elk geval wel het digitale formulier in, maar selecteer de optie om de factuur per post te 

versturen. 
11. Alleen complete en correct ingevulde registraties worden in behandeling genomen.  
12. VELUX Nederland B.V. zal de cashbackaanvragen beoordelen aan de hand van deze 

actievoorwaarden en de aanvrager informeren of de cashback ook daadwerkelijk zal worden 
uitgekeerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

13. Ontdekt u na verzending alsnog een fout in uw gegevens? Neem dan uiterlijk binnen 2 werkdagen 

contact op om uw gegevens te laten wijzigen. Dit kan via actie@velux.nl (vermeld in de 
onderwerpregel dat het om de VELUX Lekker slapen actie 2016 gaat) of via telefoonnummer 030-

6.629.629.  
14. Ongeveer 30 dagen na het uploaden van uw factuur zal het cashbackbedrag op uw bank - of 

girorekening overgemaakt worden. 
15. Alle ingestuurde foto's, facturen en beschrijvingen worden automatisch eigendom van VELUX 

Nederland B.V.. VELUX Nederland B.V. zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet 

zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken. 
16. Uw persoonlijke gegevens (adres, e-mail, telefoonnummer etc.) zullen vertrouwelijk worden 

behandeld en niet ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming. VELUX Nederland B.V. zal uw gegevens wel opnemen in haar 
database om aan de verplichtingen van deze actie te kunnen voldoen.  

17. De producten in deze actie kunnen niet gecombineerd worden met overige acties van VELUX 
Nederland B.V. 
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18. Bedrijven, instellingen, werknemers van VELUX Nederland B.V. en betrokken partners zijn 
uitgesloten van deelname aan deze actie. 

19. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de bovenstaande actievoorwaarden. 
 


