
Actievoorwaarden JURA CASHBACK E6/E8 PIANOWHITE  

 

1. BODART & CO, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 60-62 en gekend onder 

het ondernemingsnummer 0412.742.225, organiseert een consumentenactie “Cashback JURA E6/E8 

PIANOWHITE”, die start op 11 mei en eindigt op 31 augustus 2020.   

2. Deze actie is enkel geldig bij de aankoop van een JURA E6 Pianowhite (artikelcode 15327) of E8 

Pianowhite (artikelcode 15306) bij een erkende JURA verdeler in België of Luxemburg.  

3. Indien de consument een deelnemend toestel heeft aangekocht tijdens de geldigheidsduur van de 

promo, krijgt de eindconsument 30 euro terug bij aankoop van de E6 Pianowhite resp. 50 euro bij 

aankoop van de E8 Pianowhite. 

4. Deelname aan deze actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig te België of 

Luxemburg en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

5. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor bedrijven of een professionele organisatie van 

welke aard dan ook.  

6. De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan deze actie dienen zich te registreren op de site 

https://be.jura.com voor 1 oktober 2020.  Bij de registratie dient de consument een foto van de 

aankoopfactuur en het serienummer van het toestel op te laden. Bij de registratie worden ook 

volgende gegevens / informatie gevraagd: naam, voornaam, adres, email, bankrekeningnummer voor 

de terugbetaling van de cashback. 

7. Er wordt maximum 1 dossier per toestel toegekend op hetzelfde emailadres.  

8. Inzendingen die na 1 oktober 2020 toekomen of niet volledig zijn, worden niet in aanmerking 

genomen.  

9. De persoonsgegevens die JURA ELEKTROAPPARATE AG en BODART & CO ontvangen in het kader 

van de deelname aan deze actie, zullen verwerkt worden in een databank en zullen op vertrouwelijke 

wijze verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot 

de bescherming van de persoonsgegevens. JURA ELEKTROAPPARATE AG en BODART & CO zullen de 

persoonsgegevens van de deelnemers enkel verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in het 

inschrijvingsformulier met de toestemming van de deelnemers. De deelnemers beschikken over de 

rechten zoals beschreven in het inschrijvingsformulier. Voor alle bijkomende informatie omtrent de 

policy van JURA ELEKTROAPPARATE AG en BODART & CO in het kader van bescherming van 

persoonsgegevens, gelieve volgende website te raadplegen voor meer informatie: 

https://be.jura.com/nl/over-jura/privacy. Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, 

dient hij BODART & CO te informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden 

naar Terbekehofdreef 60-62, 2610 Wilrijk.  

10. BODART & CO en JURA ELEKTROAPPARATE AG kunnen in geen geval verantwoordelijk gehouden 

worden voor het foutief invoeren van gegevens, voor leveringsproblemen of het verlies van emails.  

11.Voor vragen aangaande het verloop van de actie of de aanvraag, kan per e-mail contact 

opgenomen worden op het e-mailadres info@bodartservicehouse.be tot en met 31/10/2020. Na deze 

termijn kunnen we geen vragen omtrent deze actie beantwoorden.   

12. BODART & CO behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook de actie te wijzigen, uit te 

breiden, te verkorten, te schorsen of in te trekken zonder mededeling en zonder dat zij hiervoor 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=412742225
https://be.jura.com/


aansprakelijk kan worden gesteld. Geen schadevergoeding kan worden gevorderd door de 

deelnemers.  

13. BODART & CO kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er fraude heeft 

plaatsgevonden, in welke vorm dan ook.  

14. Druk- en zetfouten voorbehouden.   

15. Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met huidige actievoorwaarden.  

16. De actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het 

Belgisch recht. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen 

geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende 

partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 


