
VOORWAARDEN VOOR CASHBACK-PROMOTIE 

 

ARTIKEL 1 - DE PROMOTOR 

1.1. De promotor is Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34 in 25462 Rellingen, 
Duitsland (“Yamaha”). De promotie wordt verwerkt door Sales-Promotions, IDA Business &, 
Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland ('Uitvoerende Instantie'). 

1.2. Yamaha behoudt zich het recht voor de promotie op elk moment in te trekken.  
1.3 Als een Deelnemer zich registreert, stemt hij of zij met deze voorwaarden in. 

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS 

2.1 Alleen privéklanten in de volgende landen kunnen aan deze promotie deelnemen: Duitsland, 
België, Nederland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg ('Deelnemer'). 
Medewerkers van Yamaha, dochterondernemingen, hun familieleden, vertegenwoordigers en 
andere partijen die direct bij deze promotie betrokken zijn, mogen er niet aan deelnemen. 
Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Aan de promotie kunnen alleen klanten deelnemen 
die tijdens de campagneperiode een voor de promotie in aanmerking komend product hebben 
gekocht.  

2.2. Yamaha behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van Deelnemers te verifiëren en/of 
Deelnemers naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook uit te sluiten. 
Wederverkopers kunnen geen claims indienen voor hun klanten. 

ARTIKEL 3 - HOE KUNT U DEELNEMEN 

3.1 Klanten die tijdens de promotieperiode in een van de deelnemende winkels een of meer 
promotieproducten kopen, beide genoemd in artikel 4.1, kunnen aan de promotie deelnemen. 
Om in aanmerking te komen voor cashback, moet de Deelnemer het product in Duitsland, 
België, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Luxemburg bij een 
deelnemende dealer kopen. Alle producten van het promotionele apparaat moeten op 
hetzelfde moment en bij één deelnemende dealer gekocht worden - niet op verschillende 
datums of bij meerdere dealers. 

3.2 Promotieperiode: De voor de promotie in aanmerking komende apparaten moeten in de 
periode van 01.11.2018 tot en met 31.01.2019 gekocht worden.  

3.3 De datum van aankoop is de datum die op de aankoopbon staat, of als de aankoop online 
plaatsvindt, de door de dealer bevestigde datum van bestelling. 

3.4 De promotie is niet van toepassing op gebruikte, gerepareerde of gereviseerde producten.  

3.5 Een Deelnemer kan met maximaal drie (3) kwalificerende producten deelnemen tijdens de 
promotieperiode. Elk product mag slechts eenmaal (1) voor deelname aangeboden worden. 



3.6 Het apparaat dient online voor deelname geregistreerd te worden met het claimformulier 
op www.yamaha.com/truesound. Correcte en volledig ingevulde deelnameformulieren, 
vergezeld van een kopie van de originele aankoopbon, dienen op 14.02.2019 vóór 23.59 uur CET 
('Registratieperiode') ontvangen te zijn. Om deel te kunnen nemen aan de promotie, moeten 
Deelnemers de volledige naam van de aankoper opgeven, evenals zijn of haar bankgegevens, 
het adres van de deelnemende dealer, incl. de aankoopbon (als het voor de promotie in 
aanmerking komende apparaat in een online winkel gekocht is) en het serienummer van het 
promotionele apparaat.  

3.7 Per product kan slechts één claim voor cashback ingediend worden. Deze claim kan niet 
gecombineerd worden met een andere promotiecoupon of een ander cashback-aanbod voor 
hetzelfde promotieproduct, zoals is genoemd in Artikel 4.1. 

3.8 Het bewijs van aankoop moet een leesbare kopie zijn van de aankoopbon of factuur, met 
een duidelijke vermelding van de naam van de verkoper, de aankoopdatum, productnaam en 
aankoopprijs. Voor dit aanbod ingediende documentatie wordt niet geretourneerd. 

3.9 U ontvangt het geld van Yamaha binnen 28 dagen na validatie van uw claim via een 
bankoverschrijving (BACS).  

ARTIKEL 4 – CASHBACK 

4.1 Het cashback-aanbod, de apparaten die in aanmerking komen voor de promotie en een lijst 
van deelnemende dealers zijn te vinden op de volgende link: www.yamaha.com/truesound.  

4.2 Het cashback claimformulier kan niet ingewisseld worden voor contant geld. 

4.3 Als de terugbetaling een belastbare gift is, is het aan de ontvanger om dit op de juiste 
manier aan te geven. Als uw bank kosten in rekening brengt voor de overschrijving, zal de bank 
die kosten in mindering brengen op het cashback-bedrag. 

4.4 In geval de aankoper het product aan de verkoper retourneert, kan de Deelnemer geen 
cashback meer claimen en elke claim zal worden afgewezen. Om enige twijfel te voorkomen, 
staat deze clausule op geen enkele wijze voor verbod van het recht van de aankoper om zijn of 
haar toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen. 

ARTIKEL 5 - DATA 

5.1 Na registratie verstrekt de Deelnemer persoonlijke gegevens als naam, adres enz., die 
worden opgeslagen en verwerkt door Yamaha en de Uitvoerende Instantie, uitsluitend voor 
deze promotie, tenzij u hebt aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen. Wilt u niet dat uw 
persoonlijke gegevens gebruikt worden, dan kunt u op elk moment uw bezwaar hiertegen 
kenbaar maken aan Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. In geval providers van 
derden in aanraking komen met uw persoonlijke gegevens, verzekeren we dat de 
verwerkingsovereenkomst krachtens Artikel 28 GDPR (AVG) ook in overeenstemming is met de 
toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.  

http://www.yamaha.com/truesound
http://www.yamaha.com/truesound


ARTIKEL 6 - DISCLAIMER 

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of vertraagde claims, of claims die pas 
ontvangen worden na de sluitingsdatum. 

6.2 Onvolledige of onleesbare claims kunnen niet meedingen. Het is de verantwoordelijkheid 
van de Deelnemer om te zorgen dat voldoende informatie wordt verstrekt om de claims te 
kunnen verwerken. 

6.3 Yamaha is niet verantwoordelijk voor kosten die de deelnemer maakt met betrekking tot de 
promotie. 

6.4 Yamaha is niet verantwoordelijk voor vertraagde claims van welke aard ook met betrekking 
tot deze promotie.  

6.5 Yamaha is niet verantwoordelijk voor enig falen om dit aanbod te vervullen, als dit falen 
wordt veroorzaakt door omstandigheden achteraf, zoals overmacht (dus: buiten de redelijke 
controle van Yamaha) en/of evenementen die, niet door fout van een van de partijen, 
onmogelijk (bevredigend) kunnen worden uitgevoerd. 

6.6 Yamaha behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment in te trekken en/of 
eenzijdig de voorwaarden te wijzigen, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn. 

ARTIKEL 7 - RECHTSGEBIED 

7.1 Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van het land waar u het product hebt 
gekocht en vallen onder de rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken in dat land. 

 


