
 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN  

CASHBACK ACTIE WINTER 2019-2020 

Weber-Stephen Holland B.V. 

Tsjûkemarwei 12 - 8521 NA Sint Nicolaasga 

 
- De actie is geldig van 15 november 2019 tot en met 15 januari 2020 (aankoopdatum 

factuur/kassabon) 
- Uiterste datum inleveren van de aankoop bon: 15 februari 2020 (alleen bij aankoop van de 

actiebarbecue en actieaccessoire gedurende de actieperiode). 
- Alleen facturen of kassabonnen worden gezien als geldig bewijs van aankoop. Bewijzen van 

verzending, bestelbonnen of digitale betalingsbewijzen worden niet geaccepteerd. 
- 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, kwijtgeraakte of vertraagde inzendingen. 

- Maximaal 1 inzending per aangekocht product mogelijk. 
- Maximaal 1 terugbetaling per product mogelijk (i.v.m. combinatie-acties). 
- De actie geldt alleen op goederen die via erkende dealers in Nederland zijn aangekocht. Zie 

de Dealer Locator op weber.com voor een lijst van officiële Weber dealers. 
- Spaar- en loyaliteitsprogramma’s zijn uitgesloten van deze actie. 
- De actie is alleen geldig op de volgende modellen barbecues en accessoires: 

 Pulse 2000 en Pulse 2000 met onderstel > € 100,- cashback 
Artikelnummer: 82010053, 85010053 
 

 Genesis II: alle modellen met 4 branders  > € 200,- cashback 
Artikelnummer: 62011164, 62011175, 62001164, 62001175, 62051164, 62051175, 
62015164, 62015175, 62016164, 62016175, 62006164, 62006175 
 

 Summit Charcoal Grill / Grilling Center > € 250 ,- cashback 
Artikelnummer: 18301004, 18501004 
 

 Summit E/S-670 > € 500,- cashback 
Artikelnummer: 7371064, 7370075 
 

 iGrill Mini > € 10,- cashback 
Artikelnummer: 7220 
 

 iGrill 2 > € 15,- cashback 
Artikelnummer: 7221 
 

 iGrill 3 > € 15,- cashback 
Artikelnummer: 7205 
 
 

- Registreer uw barbecue op weber.com (bij accessoires is dit niet nodig). 
- Download en print de pdf op weber.com en vul deze volledig in. 



- Stuur het schriftelijk ingevulde 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.: Cashback actie, Antwoordnummer 3402, 8520 VA 
Joure  

- Na controle of de inzending compleet is en of er voldaan is aan de actievoorwaarden zal het 
cashback bedrag gestort worden. 

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

- Weber-Stephen Holland B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 
promotiemodellen bij uw verkooppunt. Ga naar https://www.weber.com/NL/nl/storefinder/ 
voor de lijst met deelnemende winkels.  

- Weber verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor deze actie om de 
overeenkomst die tot stand komt tussen uzelf en Weber uit te voeren.  

- Weber geeft uw persoonsgegevens door aan: (i) ondernemingen die persoonsgegevens 
verwerken in naam en voor rekening van Weber, (ii) derden, wanneer wettelijk verplicht.  

- U beschikt over bepaalde rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving. Voor de 
uitoefening kan u ons contacteren via onze website, of via het adres vermeld in deze 
actievoorwaarden.  

- Druk- en zetfouten voorbehouden. 

https://www.weber.com/NL/nl/storefinder/

