
Algemene voorwaarden 
 
1. Onder deze algemene voorwaarden komt u mogelijk in aanmerking voor een cashback wanneer u tussen 22 juni 2020 en 31 juli 2020 ('actieperiode') 

een toestel uit onderstaande lijst ('in aanmerking komende aankoop') van een deelnemende Selexion/Exellent of Expert winkel koopt en uw cashback 
online aanvraagt. 

2. Deze actie is beschikbaar voor ingezetenen van België en niet geldig voor bedrijven of facturen met btw-nummer. Functionarissen, medewerkers en 
naaste familie van functionarissen en medewerkers van de organisator, de verkoper, de wederverkoper en enige andere organisaties die bij deze actie 
zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.  
Alle aanvragen met betrekking tot de actie dienen door u persoonlijk bij de organisator te worden ingediend. Onder geen enkele voorwaarde mogen 
derden in uw naam een aanvraag indienen. 

3. Er wordt slechts één (1) cashbackaanvraag per referentie  
4. Er wordt slechts één (1) product per klant, per adres, per huishouden, per EAN-code geaccepteerd. 

5. De producten die in aanmerking komen:  
Referentie EAN code Omschrijving Cashback 

waarde 
Aankoopprijs 

MIWEG675WPS 4002516263333 Miele wasmachine WEG675WPS € 100 € 1249 

MIWER875WPS 4002516137290 Miele wasmachine WER875WPS € 100 € 1499 

ZAZX8487DH 7332543670611 Zanussi droogkast ZX8487DH € 50 € 549 

SSWT48RTP0FG 4242003881385 Siemens droogkast WT48RTP0FG € 50 € 699 

AXT9DSE88B 7332543692392 AEG droogkast T9DSE88B € 50 € 849 

LQ65NANO816NA 8806098739882 LG UHD TV 65NANO816NA € 100 € 1399 

LQ55NANO816NA 8806098739851 LG UHD TV 55NANO816NA  € 75 € 1199 

LQ49NANO816NA 8806098739783 LG UHD TV 49NANO816NA  € 75 € 799 

SCKD43XH8599B 4548736115071 Sony UHD TV KD43XH8599B € 50 € 999 

SCKD49XH8599B 4548736115064 Sony UHD TV KD49XH8599B € 100 € 1099 

PQ55OLED85412 8718863019290 Philips UHD OLED 55OLED85412 € 100 € 1599 

   BH2415700 € 1599 

   BH2415706 € 1599 

   BH2415704 € 1599 

PI55PUS735412 8718863019122 Philips UHD 55PUS735412 € 50 € 749 



PI50PUS735412 8718863019115 Philips UHD 50PUS735412 € 50 € 649 

PVTX65GZ950E 5025232892815 Panasonic OLED TX65GZ950E € 300 € 2499 

PVTX55GZ950E 5025232892822 Panasonic OLED TX55GZ950E € 100 € 1299 

SCKD65AG9B 4548736096615 Sony UHD OLED TV KD65AG9B € 200 € 3199 

SCKD55AG9B 4548736096646 Sony UHD OLED TV KD55AG9B € 200 € 2199 

LQOLED65CX6LA 8806098659463 LG OLED TV OLED65CX6LA € 100 € 3099 

LQOLED55CX6LA 8806098659470 LG OLED TV OLED55CX6LA € 100 € 2099 

SQQE55Q90R 8801643636838 Samsung QLED 4K TV QE55Q90R € 200 € 1599 

AXL6FBG94QS 7332543706853 AEG wasmachine 6FBG94QS € 50 € 749 

LQ49NANO866NA 8806098659722 LG UHD TV 49NANO866NA € 100 € 999 

SCKD55A89B 4548736114067 Sony UHD OLED TV KD55A89B € 100 € 2099 

PI50PUS675412 8718863018866 Philips UHD Ambilight 50PUS675412 € 50 € 499 

PI55PUS675412 8718863018873 Philips UHD Ambilight 55PUS675412 € 50 € 599 

PI65PUS675412 8718863018880 Philips UHD Ambilight 65PUS675412 € 50 € 699 

PQ55OLED85412 8718863019290 Philips UHD OLED 55OLED85412 € 100 € 1599 

WXFWGBE81496WSE 8003437208010 Whirlpool wasmachine FWGBE81496WS € 30 € 429 

PI70PUS785512 8718863023433 Philips UHD Ambilight 70PUS785512 € 100 € 1099 

  
6. Bij aankoop van de PQ55OLED85412, met EAN 8718863019290 kan geopteerd worden voor een cashback van € 100 OF korting op aankoop van een 

Berghoff-barbecue met referentie BH2415700, BH2415706 of BH2415704.  
Een combinatie is niet mogelijk. 

7. Als u uw in aanmerking komende aankoop retourneert, hebt u niet langer recht op een cashback.  
8. Als u van deze actie wilt gebruikmaken, dient u uw aanvraag binnen 14 dagen na uw aankoop (de aankoopdatum geldt als dag 1) online in op 

www.selexion.be/nl/summer-cashbacks/ www.exellent.be/nl/summer-cashbacks/ www.expert.be/nl/summer-cashbacks (‘de website’) en uploadt u 
een geldig aankoopbewijs, de factuur, van een in aanmerking komend product. Verzeker u ervan dat de factuur na selecteren ook geüpload is. 

9. Alleen facturen en aankoopbonnen worden als aankoopbewijs geaccepteerd. Er moet duidelijk zijn aangegeven dat de aankoopprijs van het gekochte 
in aanmerking komende product is betaald. Als u een aankoopbewijs aanlevert dat niet aan de voorwaarden van de organisator voldoet, ontvangt u 
hierover via e-mail een bericht van de organisator en hebt u zeven (7) dagen om te reageren voordat uw aanvraag wordt nietig verklaard. 

10. In het geval dat uw aanvraag aan de algemene voorwaarden voor de actie voldoet, ontvangt u een validatie-e-mail en vindt de betaling van uw bonus 
binnen de acht (8) weken per bankoverschrijving plaats.  



11. De organisator behoudt zich het recht voor om het gebruik van de website, inclusief de IP-adressen van de gebruikers, nauw in de gaten te houden 
teneinde misbruik op te sporen en aanvragen te diskwalificeren en/of ongeldig te verklaren als de organisator reden heeft om aan te nemen dat de 
algemene voorwaarden voor de actie zijn geschonden.  

12. De actie is niet overdraagbaar op een ander individu of bedrijf. Alleen aanvragen van de persoon die het in aanmerking komende product 
oorspronkelijk heeft gekocht, worden geaccepteerd.  

13. De organisator behoudt zich het recht voor de actie zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.  
14. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten, hardware-, software-, server- of websitefouten of andere fouten 

of schade van ongeacht welke aard voor zover dit u verhindert aan de actie deel te nemen of u hierbij belemmert.  
15. Het e-mailadres voor alle correspondentie aangaande de actie is cashback@connect-plus.be.   
16. Organisator Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge, btw-nummer 0414.666.585. 

 


