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Summit Charcoal Grill – ontvang € 250,- cashback inclusief BTW 
 
* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de 
actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.  
 
Actievoorwaarden: 

1. Begrippen: 

Actie: Ontvang € 250,- cashback bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de 
Actieperiode; 

Actiemodellen:  - Summit Charcoal Grill (Artikelnummer: 18301004) 

   - Summit Charcoal Grill Center (Artikelnummer: 18501004)  

Actieperiode: de Actie loopt van 22 maart 2019 tot en met 22 juni 2019; 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;  

Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland. 

Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland. 

 

2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de 
Actievoorwaarden. 

 
3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de 

Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de 
Actie. 

 
4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 

 
Hoe werkt het? 

5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer. 
Weber-Stephen Holland B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Actiemodellen bij 
uw verkooppunt. 
 

6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel onderstaande stappen te volgen: 
- Registreer uw aangeschafte Actiemodel op weber.com door een Weber ID-account aan te maken via: 
https://www.weber.com/NL/nl/register/. 
- Download en print de pdf van weber.com en vul deze volledig in; 
- Stuur het schriftelijk ingevulde pdf formulier, de bevestiging van uw barbecueregistratie op weber.com, 
een kopie van de aankoopbon + alle originele streepjescodes (EAN-codes)* van de doos naar: Weber-
Stephen Holland B.V., T.a.v.: Summit Charcoal Cashback actie, Antwoordnummer 3402, 8520 VA Joure. 
 

7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te 
uploaden in het registratieproces. Alleen facturen of kassabonnen worden gezien als geldig bewijs van 
aankoop. Bewijzen van verzending, bestelbonnen of digitale betalingsbewijzen worden niet geaccepteerd. 
 

8. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de 
Deelnemer een bevestiging per e-mail en zal het cashback bedrag gestort worden. 
 

https://www.weber.com/NL/nl/register/
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9. Inzendingen die te laat of incompleet verzonden worden, kunnen helaas niet in behandeling worden 
genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die worden verstuurd. Weber is niet 
verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. 
  

10. Weber streeft ernaar het bedrag binnen zes weken te storten op het opgegeven rekeningnummer, zoals 
ingevuld op het formulier.  

 
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct IBAN rekeningnummer.  

 
12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het 

cashbackbedrag zonder onnodige vertraging aan Weber terug te storten.   
 
Overig 

13. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in 
overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: 
https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen 
worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het 
aanbod. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven IBAN rekeningnummer uitsluitend gebruiken om 
het cashback bedrag aan u over te maken.  
 

14. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of 
Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software 
probleem. 
 

15. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber. 
  

16. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer 
de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht. 
 

17. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden 
heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber 
gerechtigd het cashbackbedrag terug te vorderen en/of te annuleren.  
 

18. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het 
geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website 
van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen 
niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op 
eventuele vergoedingen van Weber. 
 

19. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het 
geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan 
op de website van Weber.  
 

20. Typefouten zijn voorbehouden. 
 

21. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber. 
 

22. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is 
met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden. 

 
 

https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html

