
Start inschrijving
Deze actie geldt enkel voor de aankoop van HB16FMAA / HB16FMAAA / HB16WMAA - €100 |
HTF-452DM7 / HTF-452WM7 - €150 | HTF-610DM7 / HB18FGSAAA - €200 HTF-610DSN7 - €250   | 
HB25FSSAAA - €300 in de periode van 29/10/2018 tot en met 31/12/2018. 
Lees de complete actievoorwaarden op https://www.haierhome.nl/acties.

De actievoorwaarden
• De actie loopt van 29/10/2018 tot en met 31/12/2018.
• Inschrijving moet gebeuren na de aankoop van het product en voor 13/01/2019.

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. 

€300
cashback 

Tot

De meest gebruiksvriendelijke koelkasten



Cashback voorwaarden
Overeenkomstig de GDPR (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) brengen wij u ervan op de hoogte dat uw 
persoonsgegevens op de hierna omschreven manier door ons worden verwerkt. 

De onderneming Haier Benelux, met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, België (+ 32 2 
528 05 50 / benelux@haiereurope.com ), verzamelt bepaalde gegevens over u met als doel voor u ‘cashback’-acties 
en wedstrijden te organiseren.

Deze aanpak is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de onderneming Haier Benelux, want door het delen van 
deze informatie, kunnen wij klantenbinding creëren.

Wanneer u de gevraagde gegevens niet verstrekt, is het voor u niet mogelijk om deel te nemen aan de acties.

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt hebben betrekking tot uw burgerlijke staat en professionele 
gegevens, de informatie aangaande het (de) aangekochte product(en) alsook uw bankgegevens. 

Deze gegevens zijn bestemd voor onze interne diensten (communicatie, marketing) en voor de onderneming die in 
opdracht van ons dergelijke acties onderneemt.  

Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar, te tellen vanaf de uitvoering van de 
betaling die u hebt ontvangen, met uitzondering van uw bankgegevens (deze worden binnen zes maanden na de 
uitgevoerde betaling gewist).

In toepassing van artikels 16 tot 21 van de GDPR en binnen de strikte voorwaarden die door deze worden voorzien, 
hebt u een recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking, evenals een recht op toegang, correctie, 
verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens. 

U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk via briefpost of e-mail (benelux@haiereurope.com) contact op te 
nemen met onze maatschappelijke zetel. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart. 

Indien u de bovenbedoelde rechten niet kunt uitoefenen, kunt u een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


