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17 )	Uw cashbackaanvraag zal ongeldig verklaard worden, in het geval
dat de geselecteerde ZEISS promotie producten teruggebracht
worden naar de dealer of worden geruild. Dit is ook geldig als de
dealer een volledige terugbetaling aan u doet in het geval van een
klacht.
18)	Als de cashbackaanvraag afgewezen wordt, omdat er niet aan
de vereisten van de promotie wordt voldaan, zal deze beslissing
onomkeerbaar zijn.
19)	ZEISS behoudt zich het recht voor om de cashback promotie te
allen tijde te beëindigen of de eisen van de promotie te wijzigen,
zonder voorafgaande berichtgeving, en dit met toekomstig
effect. Dit zal geen invloed hebben op reeds ontvangen
cashbackaanvragen.
20)	Het e-mailadres voor alle correspondentie is:
zeiss@promotionsservice.de
Vermeld a.u.b. uw persoonlijke ordernummer in al uw
mailwisselingen/communicatie met ons..
21)	Het organisatiebureau, Fulfillers GmbH, zal persoonsgegevens
verzamelen en verwerken als onderdeel van de
cashbackcampagne, zoals uw naam, adres en rekeningnummer.
ZEISS zal geanonimiseerde rapporten hierover ontvangen voor
kwantitatieve evaluatiedoeleinden. Na afloop van de aanbieding
zal ZEISS de relevante persoonsgegevens ontvangen om te
voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen die door
Fulfillers GmbH zijn bepaald.
22) A lle beslissingen hierin zijn definitief en zijn niet vatbaar voor
enige rechtsmiddel. Het Duitse recht is van toepassing op het
contract.
23)	C arl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73446 Oberkochen is
verantwoordelijk voor deze cashback promotie.

Carl Zeiss AG
Consumer Products
Carl-Zeiss-Strasse 22
73446 Oberkochen
Germany

Phone: +49 7364 206-175
Fax: +49 7364 204-045
E-mail: sales.cop@zeiss.com
www.zeiss.com/photo
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	Voor elk individueel ZEISS product mag er maar één
cashbackaanvraag gedaan worden.
9)	Cashbackaanvragen die door de dealers zelf ingediend worden
in naam van hun klanten, zullen niet geaccepteerd worden.
10)	Het formulier voor de cashbackaanvraag is online beschikbaar op
het platform van Fulfillers GmbH op zeiss-cashback.com.
Om een aanvraag te doen, moet u uw persoonlijke gegevens en
aankoopdetails bij de hand hebben. Wat u nodig heeft:
» E en aankoopbewijs in de vorm van de een factuur of bon die
duidelijk de aankoopdatum, de desbetreffende dealer en het  
promotieproduct weergeeft.
» E en foto van het serienummer op de originele verpakking van
het gekochte promotieproduct van ZEISS.
» E en foto van de EAN-code (barcode) op de originele verpakking
van het gekochte promotieproduct van ZEISS.
» E en foto van de ZEISS ID op de originele verpakking van het
gekochte promotieproduct van ZEISS.
» u w eigen rekeninggegevens waarop uw het cashbackbedrag wilt
ontvangen.
11)	U ontvangt per e-mail uw bevestiging, zodra u uw aanvraag heeft
ingediend.
12)	Als uw cashbackaanvraag goedgekeurd is, dan zal het totale
cashbackbedrag binnen 6 weken, na goedkeuring van uw
aanvraag, aan u overgemaakt worden. Er zijn geen alternatieve
uitbetalingsopties mogelijk.
13 )	Het bedrag kan alleen in euro’s vanaf een Duitse rekening
overgemaakt worden. Vanwege de schommelingen in
wisselkoersen bij de bank van de deelnemers, kan het precieze
overgemaakte bedrag variëren.
14)	Als de cashbackaanvraag niet compleet of onleesbaar is, dan zal
ZEISS of het bedrijf dat de opdracht van ZEISS heeft ontvangen
(Fulfillers GmbH) de betreffende klant via e-mail daarvan op
de hoogte stellen. Vervolgens heeft de klant 14 kalenderdagen
de tijd om de ontbrekende informatie in te dienen. Als de
ontbrekende informatie niet ingediend is binnen deze periode,
dan zal de aanvraag ongeldig verklaard worden.
15)	Frauduleuze en/of gemanipuleerde cashbackaanvragen worden
niet geaccepteerd.
16)	ZEISS/Fulfillers behoudt zich het recht voor om de klant een
origineel aankoopbewijs te laten opsturen. In dit geval, zal het
aankoopbewijs later weer aan de klant geretourneerd worden.
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Voorwaarden voor deelname
1) K lanten die een ZEISS promotieproducten kopen tijdens de
actieperiode van 19 november 2018 tot en met 6 januari 2019,
hebben recht op een cashbackbedrag. Deze actie is alleen geldig
voor producten die deel uitmaken van de promotie en gedurende
de promotieperiode gekocht worden bij geautoriseerde ZEISS
dealers die tevens de producten zelf aan de klanten leveren. Dit
alles, ZEISS dealer + aankoopdatum, moeten duidelijk zichtbaar
zijn op de kopie van de factuur die door de klanten opgestuurd
wordt voor de cashbackactie.
2) G a voor een complete lijst van alle ZEISS producten die
meedoen met de ZEISS cashback promotie én de relevante
cashbackbedragen naar onze website:
www.zeiss.com/photo/winterweeks.
3)	Voorafgaand aan de aankoop van een van de desbetreffende
producten, is de klant zelf verantwoordelijk om te controleren of
een verkopende partij een geautoriseerde ZEISS dealer is of niet.
Een lijst van geautoriseerde ZEISS dealers is te vinden op:
www.zeiss.com/photo/winterweeks.
4)	Aankopen die online op de ZEISS webshop en op Amazon worden
gedaan, maken geen deel uit van de cashbackactie.
5)	De cashbackactie zelf wordt afgehandeld door onze externe
partner Fulfillers GmbH. Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73446
Oberkochen is verantwoordelijk voor alle andere kwesties die
tijdens de actie kunnen ontstaan.
6) A lleen klanten die 18 jaar oud of ouder zijn en in één van de
volgende landen wonen, kunnen deelnemen aan de actie: België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië,
Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
7)	Cashback claims kunnen pas worden ingediend vanaf de 15e
kalenderdag na de aankoopdatum, zoals aangegeven op de
factuur. Let op: de claims moeten uiterlijk op de 30e kalenderdag
na de aankoopdatum online worden ingediend. De aankoopdatum
wordt beschouwd als dag 1 van deze periode. Verzoeken die niet
binnen deze termijn worden ingediend, kunnen niet aanvaard
worden.
8)	Volgens de regels van de promotie mag elke deelnemer maximaal
drie individuele cashbackaanvragen doen voor in totaal drie ZEISS
producten die deel uitmaken van deze promotie.

Ervaar de schoonheid van een winterse dag.
Winterweken bij ZEISS – 19 november 2018 tot en met 6 januari 2019
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De sneeuw smelt, maar de herinneringen blijven.

De winter is hét seizoen voor inspiratie.
Omdat winterse dagen beeldschoon kunnen
zijn en u elk detail wilt ervaren. Bereid u
voor op heerlijke dagen in de sneeuw met
de Winterweken bij ZEISS: ontvang tot wel
EUR 50 korting op geselecteerde ZEISS
verrekijkers met de cashbackactie.
Bezoek onze website voor verdere
informatie, de geselecteerde producten en
deelnemende dealers.

Winterweken bij ZEISS – cashbackactie.
Dit is hoe de actie werkt:

Koop een van de geselecteerde producten
bij een geautoriseerde ZEISS dealer tijdens de
actieperiode en bewaar de aankoopbon of
factuur
Upload de bon of factuur en een foto van
de verpakking (inclusief EAN-code) op
zeiss-cashback.com.

www.zeiss.com/photo/winterweeks
Fotograaf James Cawley
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Het cashbackbedrag zal teruggestort
worden op uw bankrekening.
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