
Start inschrijving
Deze actie geldt enkel voor de aankoop van HW80-B14636 (€ 70) en HW100-B14636 (€ 100) in de 
periode van 23/04/2018 tot en met 01/07/2018. Lees de complete actievoorwaarden op 
www.haierhome.nl/aanvraag.

De actievoorwaarden
• De actie loopt van 23/04/2018 tot en met 01/07/2018.
• Inschrijving moet gebeuren na de aankoop van het product en voor 15/07/2018.

Koop uw actieproduct
Koop het product bij een van de 
deelnemende retailers.

Schrijf u in voor de cashbackactie
Surf naar www.haierhome.nl/aanvraag

Voer uw gegevens in
Houd uw aankoopfactuur alvast bij 
de hand.

Ontvang uw geld
We streven ernaar de betaling binnen de 
60 dagen te voldoen, na goedkeuring van 
uw documenten. 

Geniet van de stilte

€100
cashback 

Tot



Cashback voorwaarden
Door akkoord de gaan met de cashback voorwaarden wordt er eveneens akkoord gegaan met de 
verwerking van de persoonsgegevens door NV HighCo Data Benelux (met maatschappelijke zetel te 
1730 Asse, Kruiskouter 1 en met ondernemingsnummer 0427.027.949 (“HighCo”)). HighCo is een 
dataverwerkingsbedrijf die alle cashbackformulieren verwerkt en doorgeeft aan Haier Europe Trading 
om de terugbetaling te doen. Daarnaast wordt de cashbackactie en de website gehost door How2 (met 
maatschappelijke zetel te 9200 Baasrode, Sint-Ursmarusstraat 2C en met ondernemingsnummer 
0898.891.080) in onderaanneming van GPA Media bvba (met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, 
Vrijheidstraat 8 en met ondernemingsnummer 0502.268.869 (“Green Bananas”)). De formulieren 
worden dus opgeslagen door Green Bananas en Green Bananas verleent de toegang aan HighCo om de 
gegevens te verwerken. Verder worden de gegevens niet gedeeld met derden. De persoonsgegevens 
worden bewaard tijdens de hele duur van de transactie, en worden aan de verwerkingsverantwoordelijke 
terugbezorgd één (1) jaar na de datum van uitgifte van het laatste boekhoudkundige document dat 
verbonden is met de verwerking van de transactie, naast de wettelijke archiveringsverplichtingen. De 
persoonsgegevens kunnen op ieder moment ingekeken worden, gewijzigd en verwijderd worden door 
contact op de nemen met benelux@haiereurope.com. HighCo, How2 en Green Bananas hebben met Haier 
Europe Trading zich ertoe verbonden om alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen 
ter bescherming van de privacy van de gebruiker en om te handelen in overeenstemming met de bepalingen 
van de GDPR.


