Algemene voorwaarden cashback actie “Unlock your creativity”
SIGMA BENELUX BV
1. Deze cashback promotie wordt aangeboden door SIGMA Benelux BV gevestigd te
De Bouw 1B, 3991 SX Houten, Nederland. KvK-nummer 30101250 (hierna te
noemen "SIGMA").
2. De cashback promotie betreft onderstaande SIGMA objectieven en gerelateerde
cashback bedragen:
Productcode
401954
401955
401956
401965
401969

Product
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art Canon
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art Nikon
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art SIGMA
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art Sony E-mount
SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art L-mount

Cashback bedrag
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80

340954
340955
340956
340962
340965
340969

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art Canon
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art Nikon
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art SIGMA
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art Sony A-mount
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art Sony E-mount
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art L-mount

€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80

311954
311955
311956
311962
311965
311969

SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art Canon
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art Nikon
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art SIGMA
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art Sony A-mount
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art Sony E-mount
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art L-mount

€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80

212954
212955
212956

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art Canon
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art Nikon
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art SIGMA

€ 150
€ 150
€ 150

576954
576955
576956

SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art Canon
SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art Nikon
SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art SIGMA

€ 150
€ 150
€ 150

590954
590955
590956

SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports Canon € 150
SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports Nikon € 150
SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports SIGMA € 150
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3. Aan deze cashback promotie kan alleen worden meegedaan door deelnemers die
een van bovengenoemde objectieven (hierna te noemen "Promotieproduct") gekocht
hebben bij een door SIGMA geautoriseerd verkooppunt vermeld op onze website
https://www.sigmabenelux.com/nl/verkooppunten
4. Uitgezonderd van deelneming zijn: (a) groothandelaren en winkeliers die SIGMA
producten verkopen, en (b) medewerkers of contractanten van SIGMA of aan SIGMA
gelieerde bedrijven of hun families en iedereen die betrokken is bij de organisatie of
het beheer van de promotie.
5. Uitgesloten van deelname zijn: tweedehandsproducten, refurbished producten,
producten verkocht door niet-geautoriseerde verkooppunten, producten die niet zijn
voorzien van een Europese “warranty sticker” (zie punt 6), gestolen producten,
geretourneerde producten en producten die niet aan de cashback actie meedoen.
6. Alleen producten die voorzien zijn van een Europese “warranty sticker” (te herkennen
aan de lichtblauwe kleur) komen voor deze cashback promotie in aanmerking (voor
een afbeelding hiervan zie onderaan deze voorwaarden).. De “warranty sticker” zit los
in de verpakking bij ieder nieuw product.
7. Om in aanmerking te komen voor deze promotie dienen deelnemers aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
a) koop het promotieproduct in de actieperiode (vanaf woensdag 15 juli 2020 tot
en met woensdag 30 september 2020).
b) koop het promotieproduct bij een van de geautoriseerde SIGMA
verkooppunten.
c) Vul online het cashbackformulier dat is te vinden op:
www.sigmabenelux.com/cashback en vul deze volledig in.
d) Upload een afbeelding van de lichtblauwe “warranty sticker” met de zijde
waarop het serienummer is vermeld.
e) Upload de aankoopfactuur met daarop de datum van aankoop (die moet
vallen tussen 15 juli en 30 september 2020) en naam van verkooppunt . U
mag uw naam en woonplaatsgegevens onleesbaar maken indien u dat in
verband met uw privacy wenst.
f) Cashback aanvragen moeten uiterlijk 31 oktober 2020 zijn ontvangen.
8. Alleen volledig ingevulde inzendingen worden geaccepteerd.
9. SIGMA streeft ernaar, na contrôle en goedkeuring van de aanvraag, het cashback
bedrag binnen 30 werkdagen uit te keren. In de week van 21 augustus zullen de
eerste uitbetalingen worden gedaan.
10. Dit promotie aanbod kan niet worden gecombineerd met andere SIGMA promotie
aanbiedingen. Deelnemers kunnen aanspraak maken op een maximum van drie
promotieproducten per huishouden (dezelfde naam op hetzelfde adres).
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11. SIGMA gaat verantwoordelijk en zorgvuldig om met de door de deelnemer verstrekte
e-mail / persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door de deelnemer aan
SIGMA beschikbaar worden gesteld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor
doeleinden die samenhangen met de onderliggende actie, zoals het verwerken van
de aanvragen en controle doeleinden binnen de Sigma organisatie. De gegevens
zullen maximaal 12 maanden worden bewaard.
Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in
handen zijn van SIGMA en – indien noodzakelijk – om rectificatie of verwijdering
hiervan te verzoeken. Deze verzoeken dienen aan SIGMA gericht te zijn op het
volgende email adres : foto@sigmabenelux.com of per post:
SIGMA Benelux B.V.
T.a.v. cashback actie
De Bouw 1B
3991SX Houten, Nederland
Meer informatie over ons privacybeleid is te vinden op onze website:
www.sigmabenelux.com
12. SIGMA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor
vermiste, te laat gedane bestellingen door het verkooppunt, beschadigde of verkeerd
geadresseerde bestellingen en/of afleveringen van een promotieproduct.
13. SIGMA is niet verantwoordelijk voor objectieven die niet binnen de actieperiode
kunnen worden geleverd.
14. SIGMA is tevens niet verantwoordelijk voor de wijze van afhandeling van de
bestellingen en de resultaten van het promotieproduct die op enigerwijze niet juist/
correct of niet conform de bestelling zijn uitgevoerd. Voor dergelijke reclamaties dient
de deelnemer zich te voegen bij de betrokken verkooppunten.
15. Bij vragen kunt u contact opnemen met de actie helpdesk: via
foto@sigmabenelux.com (referentie "SIGMA cashback actie").
16. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door SIGMA worden gewijzigd.
Geadviseerd wordt de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
17. SIGMA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen inzendingen af
te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te
onderbreken of te wijzigen en/of het programma te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden niet voorzien beslist
SIGMA.
18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze actie
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank MiddenNederland.
19. Druk-zetfouten en wijzigingen zijn voorbehouden.
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Voorbeeld garantiekaart
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