
 
 
 

ACTIEVOORWAARDEN  CASHBACK 

MELITTA® ESPRESSOMACHINES 

 

Periode: 01/05/2020 – 31/07/2020 

De voorwaarden van deze actie worden gepubliceerd op www.melitta.nl tot 

31/08/2020. 

  

1. Algemeen  

 

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Melitta® Nederland B.V. 

(organisatie), gevestigd aan Edisonweg 25 te Gorinchem. 

1.2 Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de 

actievoorwaarden.  

1.3 De organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of 

aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of 

aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator 

daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de 

deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of 

aanpassing van de actie, zal door de organisator bekend gemaakt worden op  

www.melitta.nl.  

1.4 Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden 

vernietigd, is de organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast 

testellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde 

bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.  

1.5 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter 

 

  



 
 
 

2. De actie  

 

2.1 Deze actie geldt op Melitta® espressomachines die zijn gekocht in Nederland bij 

een deelnemende winkel of webshop. Raadpleeg de deelnemende dealers op de 

promotiepagina via www.melitta.be, tabblad ‘Promo’. Volgende niet-erkende dealers 

worden uitgesloten van deelname: Otto, Ibood, Lidl, Amazon, Maxi Coffee. 

2.2 De actie wordt gevoerd in de deelnemende winkels, op hun website of op die van 

Melitta. Deelname werkt als volgt:  

 

1. Koop een actiemodel (zie tabel op de volgende pagina) bij een deelnemende 

winkel of webshop. Bekijk de deelnemende dealers op de volgende 

promotiepagina’s via: www.melitta.nl – Klik op het tabblad ‘Promo’ – Klik op 

‘Cashback Volautomaten’. 

 

 

1) Vul het online inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dient u twee foto’s 

te uploaden: 

 

2) Een foto van het aankoopbewijs met de originele uitgeknipte 

streepjescode (code begint met 4006508 xxxx xx). De streepjescode dient 

op het aankoopbewijs gelegd te worden. Let op: Een bewerkte foto met 

knipsel van de streepjescode wordt niet aanvaard. 

 

2. Een foto van het serienummer van het toestel. Het serienummer vindt u aan de 

zijkant van het toestel door het zijpaneel te verwijderen. 

 

3. Beantwoord de 2 wedstrijdvragen en maak kans op 1 VIP arrangement voor 2 

personen naar Manchester United of 1 van de 99 leuke Manchester United 

gadgets.  

 

4. Deelname aan de cashback en de wedstrijd moet gebeuren binnen de maand 

na aankoop. Indien er tijdens het registreren informatie ontbreekt/onjuist is, krijgt 

u maximaal 1 week de tijd om de informatie aan te vullen en het 

registratieproces te voltooien. 

 

5. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de terugbetaling binnen de 8 weken 

op uw bankrekeningnummer uitgevoerd. 

 

6. Winnaars van de Manchester United winactie worden bepaald na 31 augustus 

2020. Dit is na afloop van registratiemogelijkheid, een maand na het einde van 

de cashback periode. De cashback periode loopt tot 31 juli 2020, maar 

registratie is mogelijk binnen de maand na aankoop tot 31 augustus  2020. 



 
 
 

 

2.3 Deze actie is geldig bij aankoop van een van de volgende apparaten: 

 

 

 

Model EAN code Cashback 

 Solo & Perfect Milk     

 Solo&Perfect Milk Deluxe E957-305 4006508210176 -€ 50,00 

 Solo&Perfect Milk Zilver-Zwart E957-103 4006508208135 -€ 50,00 

 Solo&Perfect Milk Zwart E957-101 4006508208128 -€ 50,00 

Passione (OT)      

Passione OT Zilver F531-101 4006508215478 -€ 50,00 

Passione OT Zwart F531-102 4006508215485 -€ 50,00 

Passione Sst F540-100 4006508212774 -€ 50,00 

Purista      

Purista Zilver F230-101 4006508221608 -€ 75,00 

Purista Zwart F230-102 4006508221615 -€ 75,00 

Purista Gold Jubilee Edition  F230-103 4006508222407 -€ 75,00 

Avanza      

Avanza Mystic Titan F270-100 4006508222100 -€ 75,00 

CI (Touch)     

CI  Zilver Zwart E970-101 4006508198177 -€ 75,00 

CI Zwart E970-103 4006508198160 -€ 75,00 

CI  Zilver zonder melk container E970-306 4006508210145 -€ 75,00 

CI Touch Zilver F630-101 4006508217786 -€ 75,00 

CI Touch Zwart F630-102 4006508217793 -€ 75,00 

Barista T Smart      

Barista T Smart Zilver Zwart F830-101 4006508217816 -€ 100,00 

Barista T Smart Zwart F830-102 4006508217809 -€ 100,00 

Barista T Smart SST F840-100 4006508217823 -€ 100,00 

Barista T Smart Zilver Zwart F831-101 4006508217694 -€ 100,00 

Barista TS Smart Zilver Zwart F850-101 4006508217847 -€ 100,00 

Barista TS Smart Zwart F850-102 4006508217830 -€ 100,00 

Barista TS Smart SST F860-100 4006508217854 -€ 100,00 



 
 
 

 

 

3. Deelname  

 

3.1 Melitta aanvaardt maximum 1 toestel per persoon/adres.  

3.2 Deelnemer met een bankrekeningnummer bij Bunq worden uitgesloten van 

deelname. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden, de eventuele kosten voor het gebruik 

van internet en het verzenden van de nodige gegevens voor deelname aan de actie 

komen voor rekening van de deelnemer.  

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie. De organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun 

identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon of verblijfadres. Uw 

persoonsgegevens worden  verwerkt overeenkomstig de wet bescherming 

persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om de cashback te 

kunnen storten. Melitta hanteert een Privacy-beleid dat u kan terugvinden op:  

https://www.melitta.nl/nl/Gegevensbeveiliging-580,72325.html 

3.5 De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening 

is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien 

deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.  

3.6 Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon 

en/of verblijfplaats in Nederland. 

3.7 Indien omwille van overmacht de VIP reis voor 2 personen naar Manchester United 

niet door kan gaan, zal de organisatie voor een gelijkwaardig cadeau zorgen.  

 

 

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

 

4.1 De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet  

aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen en  

kosten. 

4.2 De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet  

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige  

andere wijze verband houdende met:  het wijzigen, onderbreken of beëindigen van  

deze actie en/of het wijzigen van de prijs indien de omstandigheden dit vereisen en  

het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.  

4.3 De organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en  

administratief gebied getroffen om deze actie zonder problemen te laten verlopen.  

Mocht deze actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten  



 
 
 

worden, dan neemt de organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid  

en hebben deelnemers aan deze actie geen recht op schadevergoeding. Met  

betrekking tot de deelname aan deze actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan,  

ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en  

medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.  

4.4 De organisator behoudt zich het recht voor ten allen tijde deelname van  

deelnemers aan de actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige 

wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, 

zonder dit vooraf aan deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzi

cht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.    

4.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard 

of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd  

van kracht blijven. De organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter  

vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking  

van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  

   

 

5. Persoonsgegevens 

 

5.1 Gegevens van de deelnemers worden door Melitta® Nederland B.V. en haar 

leveranciers niet voor andere doeleinden gebruikt m.u.v. een nieuwsbrief/direct mailing 

5.2 Deelnemer zegt, door middel van deelname aan de actie, toe mee te werken aan  

eventuele PR activiteiten van de organisator (oa fotoplaatsing Facebookpagina  

Melitta®  Nederland B.V). 

  

6. Correspondentie en klachten 

 

6.1 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen  

gesteld worden via: info@melitta.nl 

6.2 Klachten omtrent de actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend bij  

de organisator.  

6.3 De organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het 

 niet (tijdig) beantwoorden van vragen.  

  

7. Slotbepaling 

 

Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of  

gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.  


