
Door deelname aan de Cashback actie gaat de deelnemer 
akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

• De actie geldt voor alle klanten van BMN.

•    De actie geldt alleen bij bestellingen gekocht via de BMN handelaar tijdens de actieperiode 

01-11-2019 t/m 30-11-2019.

•     De maximale korting van € 25,- per deur geldt bij aankoop vanaf drie of meer deuren (per huishouden). 

Bij aankoop van één deur is de korting € 15,- per deur en bij aankoop van twee deuren € 20,- per deur.

•   De actie geldt bij aankoop van één tot maximaal acht afgelakte stijldeuren (per klant).

•   De actie geldt alleen op alle Svedex Superlak® stijldeuren.

•    Uit de door u ingezonden factuur moet blijken welke Svedex stijldeur(en) u heeft aangeschaft,  

de aanschafprijs, de gegevens van uw BMN vestiging en de besteldatum.

•  De tenaamstelling op de factuur en op het online aanmeldformulier moet met elkaar overeenkomen.

•  Iedere factuur kan slechts eenmaal worden ingezonden.

•   Uitbetaling van de actiekorting geschiedt uitsluitend indien het online aanmeldformulier compleet  

via www.svedex.nl/BMN is ingevuld en is voorzien van een kopiefactuur van een BMN vestiging.

•   Uw aanmelding en kopie van de factuur dient vóór 31-01-2020 bij Svedex binnen te zijn  

via www.svedex.nl/BMN.

•  Het cashback bedrag wordt uiterlijk één maand na ontvangst van uw inzending op uw rekening gestort.

•  Het door Svedex teruggestorte bedrag is inclusief BTW.

Aanvullende actievoorwaarden

• De actie is niet geldig in combinatie met andere Svedex acties en/of aanbiedingen.

•   Reeds gekochte deuren buiten de actieperiode van 01-11-2019 t/m 30-11-2019 kunnen niet aan deze 

actie meedoen.

•   Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam- en adresgegevens insturen worden uitgesloten van de actie.

•  Svedex verzamelt consumenteninformatie voor marketingdoeleinden voor haarzelf.

•   Svedex gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Algemene verordering 

gegevensbescherming (AVG) worden zorgvuldig nageleefd.

•   Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze Cashback actie. Uw gegevens worden  

naderhand verwijderd.

•  Medewerkers, familie, alsmede leveranciers en aannemers van Svedex zijn uitgesloten van deelname.
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