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Actievoorwaarden | Beko & BK consumentenactie
Indien je in de periode van 1 februari 2019 t/m 30 april 2019 een
promotiemodel aanschaft, ontvang je gratis shoptegoed te besteden
op www.bk.nl *
1.

2.

Deze actie is geldig bij aankoop van een promotiemodel Beko kookplaat of fornuis
gedurende de actieperiode van 1 februari 2019 t/m 30 april 2019. Levering van het
apparaat en registratie voor de actie dient voor 30 juni 2019 plaats te vinden. Het
verzilveren van de code kan t/m 30 november 2019.
De volgende shoptegoed bedragen zijn geldig op onderstaande promotiemodellen:

Promotiemodellen
€40 shoptegoed

€60 shoptegoed

€80 shoptegoed

HII64401AT

FSM89301GXS

HII84501HT

HII64400AT

HII46440AT

HII84800FHT

HII64430GT

HII95310FHT

HII64800FHT
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Deze actie geldt uitsluitend op geselecteerde Beko promotiemodellen gekocht bij één van
de deelnemende winkels en/of webshops.
De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten die woonachtig zijn in Nederland
Voor het registratieformulier van het aangekochte promotiemodel verwijzen wij je graag
naar www.mybeko.nl/BK
Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels ons online registratieformulier – vergezeld
van een kopie van het aankoopbewijs en (ingevuld) serienummer worden in behandeling
genomen.
In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 werkdagen na online
registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat
daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat
voor vorm dan ook.
Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én
inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30 juni 2019 worden niet gehonoreerd.
Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de
verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
De deelnemer ontvangt de actiecode in de regel binnen 6 tot 8 weken nadat Beko/
Asogem Nederland B.V. de online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen
en goedgekeurd.
De actiecode te besteden op de website van BK is geldig t/m 30 november 2019, na deze
datum komen de actiecodes te vervallen en daarmee deelname aan de actie. De actiecode
te verzilveren op www.bk.nl is slechts 1 keer geldig. Niet bestede bedragen vervallen (VB:
een consument schaft een Beko HII64401AT aan en heeft recht op €40,- shoptegoed.
De consument gaat naar www.bk.nl en schaft een product aan van €30,-. De €10,- komt
in dit geval te vervallen). Een eventuele meerprijs dient afgerekend te worden volgens
de reguliere betalingscondities en voorwaarden van de BK website. De actiecode te
verzilveren op www.bk.nl geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
De consument betaald geen verzendkosten bij de geplaatste order via de Beko & BK
consumentenactie. Het shoptegoed is niet inwisselbaar voor geld.
Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands producten.
Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen dubbele aanvragen
met hetzelfde serienummer ingediend kunnen worden.
In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname aan de actie.

15. Beko/Asogem Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste
informatie/gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.
16. Beko/Asogem Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van
de promotiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten dealers. Mocht een
promotiemodel niet voorradig zijn binnen de actieperiode, ontstaat geen mogelijkheid
later nog deel te nemen aan deze actie.
17. Beko/Asogem Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve
communicatie omtrent deze actie in de winkel (offline en online) en kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.
18. Beko/Asogem Nederland B.V. behoudt zich ten alle tijde het recht voor ingezonden
documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het
recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
19. Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun je melden via
beko@buspro.nl. Bij algemene vragen kun je contact opnemen via verkoop@asogem.nl.
Vragen aangaande de verwerking van persoonsgegevens kan je stellen via verkoop@
asogem.nl. Onze volledige privacy policy is te vinden op http://nl.beko.com/cookiespolicy-nl.html.
20. Voor de uitvoering van deze actie maakt Asogem Nederland B.V. gebruik van de diensten
van een uitvoerend bedrijf. In deze context heeft Asogem Nederland de status van
verantwoordelijke voor de verwerking, en is het uitvoerend bedrijf verwerker, dit zoals
gedefinieerd in de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Dit uitvoerend bedrijf is met inachtneming van de
privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de
data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken,
dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met je opnemen. Enkel de gegevens nodig
voor de uitvoering van deze actie worden doorgegeven, met name naam, email, adres,
telnr en aankoopgegevens. Na afloop zal de verwerker deze gegevens verwijderen
behalve als u aangegeven heeft acties en/of aanbiedingen te willen ontvangen per mail.
21. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem Nederland B.V. en de
door haar ingeschakelde hulppersonen strikt vertrouwelijk behandeld conform de GDPR
of AVG. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven andere dan de hierboven
vermelde verwerkers.
22. Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te
geven of je de informatie of mededelingen van Beko wilt ontvangen, andere dan nodig
voor het goed volbrengen van deze actie. Je hebt steeds de mogelijkheid om deze
toestemming later terug te trekken.
23. Beko/Asogem Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/
of kosten van de deelnemer. Beko/Asogem Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde
hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of
namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige
wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van
de shoptegoed.
24. Beko/Asogem Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval van wijziging of
beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke
vorm dan ook.
25. Beko/Asogem Nederland B.V. is ten allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers
aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en
zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op
schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
* De waarde van het shoptegoed is afhankelijk van het promotiemodel dat gekocht is.

De Beko & BK consumentenactie wordt uitgevoerd door
Asogem Nederland B.V. gevestigd te Signaalrood 21,
2718 SH in Zoetermeer.

