
Algemene voorwaarden campagne ‘Geberit wc upgrade’ – 26 juli 2021 

Algemene voorwaarden 

1. Dit reglement is van toepassing op de campagne ‘Geberit WC upgrade’’ ter promotie van 
de Geberit badkamerproducten van Geberit B.V. (hierna te noemen Geberit B.V.), 
Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein.

2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, bedrijven, alsmede voor 
medewerkers van Geberit B.V., en alle andere bij de totstandkoming van deze actie 
betrokken partijen.

3. Deze actie is niet van toepassing voor professionelen (installateurs en groothandel). De 
Geberit wc’s dienen in de eigen woning en voor eigen gebruik te worden geïnstalleerd. 
Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname. 
Doorverkoop via de huidige actie is niet toegestaan.

4. Deelname vindt plaats op onderstaande wijze:
• Deelnemer dient zich tussen 15 mei en 15 november 2021 aan te melden voor de 

actie. Aanmelden moet geschieden via de website www.geberit.nl/wc-upgrade.
• Binnen 6 maanden na de aanmelding dient de cashback te worden aangevraagd via 

de cashback link die na aanmelding wordt verzonden.
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen bij Geberit Top Dealers, Geberit 

AquaClean Partners en Dealers, Badkamerwinkel.nl, Sanitairwinkel.nl en 
BadkamerXXL.nl.

• Bij aankoop van een Geberit AquaClean douchewc dient het garantieformulier binnen 
6 maanden na aanmelding van de actie te worden ingevuld. Dit kan via de website 
www.geberit-aquaclean.nl/garantie

• Na akkoord ontvangt de deelnemer binnen 3 weken het te ontvangen bedrag op de 
aangegeven bankrekening.

De hoogte van de cashback hangt af van welke Geberit wc met Geberit wc zitting of 
Geberit AquaClean douchewc wordt aangeschaft. Bedragen zijn inclusief btw. 

• €50,– cashback voor alle Geberit Rimfree® wc’s inclusief zitting uit de
badkamerseries Renova Plan, Renova Compact, Smyle, iCon, Acanto, myDay,
Xeno² en Citterio.

• €60,– cashback voor het Geberit ONE wandcloset met TurboFlush-spoeltechniek
• €25,– cashback voor de Geberit AquaClean Tuma Classic zitting
• €50,– cashback voor de Geberit AquaClean Tuma Comfort zitting
• €75,– cashback voor de Geberit AquaClean Tuma Classic compleet toiletsysteem
• €100,– cashback voor de Geberit AquaClean Tuma Comfort compleet

toiletsysteem
• €100,– cashback voor de Geberit AquaClean Sela
• €125,– cashback voor de Geberit AquaClean Mera Classic
• €150,– cashback voor de Geberit AquaClean Mera Comfort
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5. Bovenstaande  cashback-bedragen zijn van toepassing bij aankoop van een of meerdere 
 Geberit producten, met een maximum van drie wc’s met zitting per   
 installatie-adres, zoals vermeld in punt 3. 
 
6. De actie is alleen geldig op producten die gekocht zijn binnen een periode van 6 maanden 

na aanmelding van de actie. 
 

7. Deze actie is niet te combineren met andere acties/aanbiedingen van Geberit. 
 

8. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland. 
 

9. Actie is alleen geldig op in Nederland aangeschafte producten. 
 

10. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Geberit B.V. en door haar 
ingeschakelde hulppersonen opgeslagen en gebruikt voor actieregistratie en Geberit B.V. 
marketingdoeleinden. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan 
derden verstrekt. Als de deelnemer niet wilt dat persoonsgegevens gebruikt worden voor 
marketingdoeleinden, dan kan hij/zij zich afmelden door een mail te sturen naar: 
marketing.nl@geberit.com. Privacyverklaring is van kracht en kan bekeken worden op 
www.geberit.nl/privacy.  
 

11. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Geberit B.V. zich 
het recht voor om deelnemers uit te sluiten en derhalve de cashback niet uit te keren. 
 

12. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, 
heeft Geberit B.V. het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan 
worden besloten het recht op de te ontvangen cashback te laten vervallen. 
 

13. Automatisch gegenereerde inschrijvingen alsmede technische manipulaties zijn van 
deelname uitgesloten. 
 

14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Geberit B.V. 
 

15. Geberit B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enige wijze voort 
kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of 
inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, 
zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met 
abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van 
overmacht, is Geberit B.V. niet aansprakelijk. 
 

16. Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, 
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Geberit B.V.. 
 

17. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.  
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