
 

‘Tot € 50 terugbetaald bij aankoop van een huishoudelijk apparaat van Indesit’ 
 
ORGANISATOR 
 

De firma Whirlpool Belux n.v. met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 3/1, 1853            
Strombeek-Bever, 

organiseert een promotionele actie genaamd ‘Tot € 50 terugbetaald bij aankoop van een huishoudelijk 
apparaat van Indesit’ (hierna genoemd als “promotionele actie). 

 
DUUR VAN DE PROMOTIONELE ACTIE 
 
Deze promotionele actie is geldig van 28 augustus 2019 tot en met 30 november 2019, in elk deelnemend 
verkooppunt in België en het Groothertogdom Luxemburg. De datum van aankoop aangegeven op het 
aankoopbewijs geldt als bewijs. 
 
IN AANMERKING KOMENDE REFERENTIES 

 
De promotionele actie is alleen geldig op volgende in aanmerking komende referenties: 
 
  COMMERCIAL CODE CASHBACK 
WASMACHINE XWE 101484X WSSS EU 50 € 
  BWE 91483X WSSS EU 50 € 
  BWE 81683X WSSS EU 30 € 
  BWE 81484X WSSS EU 30 € 
  BWE 81484X WKKK EU 30 € 
  BWA 81683X W EU 30 € 
  BWE 71683X W EU 30 € 
  BWE 71484X WKKK EU 30 € 
WASDROOGAUTOMAAT     
  XWDE 1071481XWKKK EU 50 € 
  XWDEBE 961480X WKKK 50 € 
  XWDE 861480X WSSS EU 30 € 
DROOGAUTOMAAT     
  YTBE M11 83K RX 50 € 
  YT M11 83K RX EU 50 € 
  YT M11 82K RX EU 30 € 
  YT M10 81 R EU 30 € 
  YT M08 71 R EU 30 € 
  YTBE CM10 8B 30 € 
VAATWASSER     
  DIFP 48T9 AL EU 50 € 



 
  EDIFP 28T9 A EU 50 € 
  DIFP 66B+9 EU 50 € 
MICROGOLFOVEN     
  MWI 4343 BL 50 € 
  MWI 3455 IX 50 € 
  MWI 3445 IX 50 € 
  MWI 3345 IX 50 € 
OVEN     
  IFW 3844 P IX 50 € 
  IFW 4844 H BL 50 € 
  IFW 3841 JH IX 50 € 
  IFW 3844 H IX 50 € 
  IFW 55Y4 IX 50 € 
  IFW 3534 H IX 50 € 
KOOKPLAAT     
  VID 741 B C 50 € 
  VIS 640 C 30 € 
  IVID 641 B C 30 € 
  VIA 640.1 C 30 € 
INBOUW KOELKAST     
  INSZ 1001 AA 30 € 
  INS 1001 AA 30 € 
  SZ 12 A2D/I 30 € 
  S 12 A1 D/I 30 € 

 B 18 A1 D/I 50 € 

 VRIJSTAANDE KOELKAST XIT9 T3U X 50 € 

 XIT8 T2E X 50 € 

 LR9 S2Q F W B  30 € 

 LR8 S2 X B 30 € 

 
 
VOORWAARDE VOOR DEELNAME 
 
Deelnemen aan de promotionele actie is alleen online mogelijk via de website www.indesit.be 
 
Aanvragen tot deelname moeten online geregistreerd worden binnen max. 1 maand na aankoop van het 
deelnemende product. De datum van aankoop aangegeven op het aankoopbewijs geldt als bewijs. 
Uiterste datum voor registratie: 31 december 2019. 
 

http://www.whirlpool.be/


 

 
Om in aanmerking te komen, dient u het online actieformulier in te vullen en een scan of goed leesbare 
foto van het aankoopbewijs te uploaden. Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 
U kunt uw aankoopbewijs eventueel ook opsturen per post naar: 
c/o HighCo DATA 
N° Action / Actie nr  14339 
1733 ASSE 
Bij het per post versturen van de documenten, geldt de poststempel als officiële verzenddatum. 
 
Een geldig aankoopbewijs is een kassabon of factuur met daarop de aankoopdatum, commerciële code 
van het apparaat en de adresgegevens van de deelnemende handelaar duidelijk vermeld. Bestelbonnen 
en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. 
 
Let op: de naam die op uw rekening staat, moet dezelfde zijn als die van de begunstigde van de actie. 
Eén enkele deelname per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer. 
 
De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na 
ontvangst van het volledige dossier (online registratie en aankoopbewijs). De terugbetaling gebeurt via 
overschrijving op een geldig, door u opgegeven bankrekeningnummer. 
 
Vragen en/of opmerkingen over de promotionele actie kunnen gemaild worden naar 
infolijn@promolife.be / of u kan telefonisch terecht op volgend nummer:  NL : Tel. +32 2 352 03 90. 
Whirlpool Belux n.v. behoudt zich het recht om de voorwaarden tijdens de promotionele actie aan te 
passen. 
 
De promotionele actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen. 
 
De promotionele actie is niet geldig voor apparaten aangekocht via een door Whirlpool beheerd online 
platform 
 
Indien u de cashback niet aanvraagt vóór 31 december 2019, verliest u het recht om de cashback aan 
te vragen. 
 
Whirlpool Belux n.v. behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen of additionele info op te 
vragen als er sprake is van twijfel over de echtheid van de aanvraag. 
 
Op de actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit 
de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel. 
 

mailto:infolijn@promolife.be


 

 
DEELNEMERS 

 
De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België of het Groothertogdom 
Luxemburg en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van het 
personeel van Whirlpool Belux n.v. en hun gezinsleden. 

 
Professionele organisaties van welke aard dan ook kunnen niet deelnemen aan de promotionele actie. 
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rekeningnummer. 

Deelname aan deze promotionele actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. 
 
Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten, 
kunt u ons privacybeleid consulteren op www.indesit.be 

http://www.whirlpool.be/

