Actievoorwaarden Expert cashback actie
Looptijd van de promotie: 26-10-2019 t/m 17-11-2019
URL: promoties.expert.nl
Email adres: promoties@expert.nl
Algemeen:
Van 26 oktober 2019 t/m 17 november 2019 loopt er een cashback actie bij Expert. Naast de
reguliere cashback acties vanuit productmerken, is er vanuit Expert aanvullend een cashback op
geselecteerde producten. Welke producten cashback hebben en of het een merkencashback of
aanvullende “Expert cashback” betreft kunt u terugvinden op onze website. Kijk voor deze informatie
op de betreffende productpagina op Expert.nl of informeer in de winkel.
De onderstaande voorwaarden hebben enkel betrekking op deze “eigen selectie actieproducten”
met een cashback. Het aanbod actieproducten en het cashback bedrag kunnen per week verschillen.

Spelregels:
1. Cashback geldt op geselecteerde actiemodellen. Het te ontvangen cashback bedrag kan per
product verschillen.
2. Deze actie loopt van 26 oktober 2019 t/m 17 november 2019 (aankoopdatum) en zolang de
voorraad strekt.
3. Om in aanmerking te komen voor de cashback dient u zich aan te melden op
promoties.expert.nl door uw gegevens in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt
om de aankoop te kunnen valideren en de cashback uit te keren.
4. Registreren kan in de periode 26-10-2019 t/m 15-12-2019.
5. Expert streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en
geldige en goedgekeurde registratie over te maken op uw bankrekening.
6. Het is niet mogelijk de cashback contant uit te keren in de winkel.
7. Cashback kan niet omgezet worden in korting op de aankoop.
8. Het uploaden van de kassabon of factuur is verplicht.
9. Wanneer een actieproduct geretourneerd wordt dan vervalt het recht op cashback. De
cashback zal dan niet meer worden uitgekeerd.
10. Voor vragen kan er een e-mail gestuurd worden naar: promoties@expert.nl
11. De cashback geldt alleen indien het product is aangeschaft in de periode waarin de cashback
van toepassing was.
12. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar en woonachtig in Nederland.
13. Expert behoudt zich het recht voor, om de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
14. U kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product per huishouden.
15. Bij misbruik, fraude of manipulatie van de actievoorwaarden is de Nederlandse Expert Groep
gerechtigd u uit te sluiten van deelname aan deze actie.
16. Het is niet mogelijk de cashback te ontvangen via creditcard, PayPal, crypto valuta of
spaarrekeningen.
17. De Nederlandse Expert Groep is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde
informatie op de websites. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

