
Actievoorwaarden Sun Pro Formula Cashback 2022 door Diversey

1. Algemeen

1.1 De Actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie
(hierna: "de Actie") georganiseerd door Diversey statutair gevestigd aan de
Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht (hierna te noemen: "de Organisator"). te raadplegen
op de actiesite: www.proformula.nl/cashback

1.2 Door deel te nemen aan de Actie gaan de deelnemers 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 de
actie zonder opgaaf van reden te beëindigen, wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder de Organisator gehouden tot enige vergoeding van
schade aan de deelnemers. Wijzigingen of aanvullingen van de Actievoorwaarden en
beëindiging, wijziging of aanpassing van de Actie worden door Organisator bekend gemaakt op
de actiesite: www.proformula.nl/cashback

1.4 Indien een of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, is
de Organisator gerechtigd een of meer vervangende bepalingen vast te stellen die de aard en
strekking van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benaderen zonder dat deze
bepaling zelf vernietigbaar. .

1.5 De Actie start op 1 april 2022 en eindigt op 31 mei 2022 (hierna: "de Actieperiode").

1.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
voortvloeien uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

2. De promotie

2.1 Tijdens de Actieperiode kan de deelnemer het Cashback-bedrag van maximaal 2 x 10 euro
terugvragen voor de hieronder genoemde Sun Pro Formula-producten. De actie geldt alleen bij
aankoop in Nederland van:

7615400080366 Sun Pro Formula Alles-in-1 Vaatwastabletten 200 st.
7615400196135 Sun Pro Formula Vloeibaar vaatwasmiddel 10 l
7615400196203 Sun Pro Formula Vloeibaar vaatwasmiddel 20 l

De actie is beperkt tot twee cashbacks per klant. De actie geldt alleen voor in Nederland
gevestigde professionele ondernemers die zich via hun KvK-nummer kenbaar kunnen maken.

2.2 Deelnemers die zich tijdens de Actieperiode inschrijven op www.proformula.nl/cashback en
het inschrijfformulier invullen, hun KvK-nummer achterlaten en een foto of scan van de
aankoopbon of factuur meesturen met daarop de aankoop van het Pro Formula
product/producten .

2.3 De Cashback wordt binnen 2 weken uitbetaald. Deelnemers dienen zich voor 30 juni 2022
aan te melden via het contactformulier op www.proformula.nl/cashback



3. Deelname

3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland gevestigde ondernemers die zich
kunnen inschrijven met hun KvK-nummer.

3.2 Deelname aan de actie is slechts 2 keer mogelijk per KvK-nummer, adres en per
bankrekeningnummer met een maximum bedrag van 2 x 10 Euro = 20 Euro

3.3 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Actieperiode

3.4. De aankoop van het product moet hebben plaatsgevonden tijdens de actieperiode van 1
april 2022 tot en met 31 mei 2022. Dit betekent dat de factuurdatum of bon een datum moet
hebben die binnen de genoemde actieperiode valt.

3.5. Consumenten en niet-professionele deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

3.6. De deelnemer dient op eigen naam en namens het volgens de Kamer van Koophandel
ingeschreven bedrijf zelf een aanspraak op cashback te maken.

3.7 Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken. De
Organisator kan deelnemers verzoeken om een legitimatiebewijs, KvK-nummer en geldige
inschrijving op het door hen opgegeven geregistreerde adres.

3.5 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren indien zij van mening is dat
deelnemers niet handelen in overeenstemming met de Actievoorwaarden of indien deelnemers
op een andere manier frauduleus toegang krijgen tot de Actie.

3.6 Indien een koper het product retourneert op basis waarvan hij/zij aan de Actie mag
deelnemen, vervalt het recht op deelname.

4.

4 (a) Maximaal aantal uitbetalingen:

Het aantal uitbetalingen is beperkt tot 3000. Het aantal reeds gedane uitbetalingen wordt
dagelijks weergegeven op de aanmeldingssite. De promotie loopt door totdat het maximale
aantal uitbetalingen is bereikt, waarna deze wordt afgesloten.

5. Betaling van het bedrag

5.1 Alleen deelnemers die tijdens de Actieperiode de acties genoemd in de Actievoorwaarden
correct uitvoeren, hebben recht op het Cashback-bedrag.

5.2 Het Cashback bedrag is gekoppeld aan een KvK-nummer, niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor andere goederen of diensten. Er zijn slechts twee verzoeken om Cashback
per klant toegestaan. Bij weigering of niet-acceptatie van het Cashback-bedrag of de aan het
Cashback-bedrag verbonden voorwaarden, wordt het Cashback-bedrag niet uitbetaald.

5.3 Na het invullen van de gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail.
Binnen 2 weken wordt het Cashback bedrag op het opgegeven rekeningnummer gestort.



5.4 In geval van weigering of enige andere reden voor het niet uitkeren van het Cashback
bedrag, vervalt dit aan de Organisator.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle handelingen en kosten die voortvloeien uit de Actie.

6.2 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of in enig ander opzicht
verband houdend met:

- de door haar uitgegeven Cashback;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie indien de omstandigheden dit

vereisen;
- het ongeoorloofd gebruik van haar systemen door een derde partij.

6.3 De Organisator heeft alle technische, organisatorische en administratieve maatregelen
genomenom ervoor te zorgen dat de actie soepel verloopt. Mocht de Actie toch tijdelijk
onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan wijst de Organisator uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid af en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op vergoeding. Met
betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan doet de
deelnemer afstand van elke rechtsvordering jegens partners, sponsors en medewerkers die
direct of indirect bij de organisator betrokken zijn.

6.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelname van deelnemers aan de Actie
op elk moment op te schorten of te beëindigen indien de deelnemer op enigerlei wijze in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder de
deelnemer hiervan vooraf op de hoogte te stellen, zonder voorafgaande kennisgeving naar
eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk is.

6.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven
de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht. De Organisator zal in dat geval
een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling vaststellen, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

7. Persoonsgegevens

7.1 De Organisator besteedt aandacht aan uw privacy. De door jou verstrekte KvK-, bank- en
persoonsgegevens worden door de Organisator alleen gebruikt voor de administratie van de
Actie. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en er zijn toegangsregels. Door het
aanmeldingsformulier in te dienen, gaat u er automatisch mee akkoord dat uw gegevens
worden opgenomen in het bestand van de Organisator. Deze worden zorgvuldig beheerd en in
overeenstemming met het privacybeleid van de organisator dat u kunt vinden op de
proformula-site ( https://www.proformula.com/ )

8. Correspondentie en klachten

8.1 Over het resultaat van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

8.2 Over de status van de uitbetaling kan worden gecommuniceerd met
ProFormulaSunactie@consumercare.info

https://www.proformula.com/


8.3 Alle overige vragen en/of opmerkingen over de Actie kunnen aan de Organisator worden
gesteld:marketingbenelux@diversey.com

8.4 Klachten over de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de
Organisator.

8.5 De Organisatie kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet (tijdig)
beantwoorden van vragen.

9. Slotbepaling

Niets van de inhoud van de Promotie of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de makers.


