
Algemene voorwaarden  

1. Dit regelement is van toepassing op de Geberit kennismakingsaanbieding ter promotie 
van Geberit AquaClean van Geberit B.V. (hierna te noemen Geberit), Fultonbaan 15, 
3439 NE Nieuwegein. 

2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, bedrijven, alsmede voor 
medewerkers van Geberit B.V., en alle andere bij de totstandkoming van deze actie 
betrokken partijen. Deelname is onafhankelijk van aankoop van producten. 

3. De cashback loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020.  
 

4. Deelname vindt plaats op onderstaande wijze:  
• Ga voor aankoop van de Geberit AquaClean douchewc naar een AquaClean 

partner, dealer of montagespecialist. Voor een overzicht van de Geberit 
AquaClean partners, dealers en montagespecialisten bezoek de website 
www.geberit-aquaclean.nl/showrooms 

• Maak een kopie van de factuur als bewijs van aanschaf. 
• Vul het formulier in op www.geberit-aquaclean.nl/kennismakingsaanbieding en 

upload de factuur. 
• Na goedkeuring ontvangt u binnen drie weken het bedrag op uw bankrekening. 

 
6. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland. 

7. De cashback is alleen geldig bij aanschaf van de onderstaande modellen: 

• Geberit AquaClean Mera Comfort  (retourbedrag €200,-) 
• Geberit AquaClean Mera Classic  (retourbedrag €200,-) 
• Geberit AquaClean Sela    (retourbedrag €150,-) 
• Geberit AquaClean Tuma Comfort  

compleet toiletsysteem   (retourbedrag €150,-) 
• Geberit AquaClean Tuma Comfort  

toiletzitting     (retourbedrag €100,-) 
• Geberit AquaClean Tuma Classic  

compleet toiletsysteem   (retourbedrag €125,-) 
• Geberit AquaClean Tuma Classic  

toiletzitting     (retourbedrag €75,-) 
 

8. De cashback is geldig voor Geberit AquaClean modellen die zijn aangeschaft tussen 1 
mei 2020 en 31 december 2020. 
 

9. De cashback aanvraag kan tot 31 januari 2021 ingestuurd worden. 
 

http://www.geberit-aquaclean.nl/showrooms
http://www.geberit-aquaclean.nl/kennismakingsaanbieding


10. Voor deelname moet de douchewc geregistreerd zijn. U kunt uw Geberit AquaClean 
douchewc online registeren via www.geberit-aquaclean.nl/garantie. 
 

11. De cashback is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. 
 

12. De cashback is alleen geldig in Nederland en geldt alleen voor aangekochte AquaClean 
modellen in Nederland. 
 

13. Het terug te ontvangen bedrag wordt niet contact uitgekeerd, maar uitsluitend 
overgemaakt op uw bankrekening. 
 

14. Uw gegevens op de factuur dienen overeen te komen met uw gegevens op het formulier. 
 

15. Met het insturen van het formulier gaat u akkoord met de actievoorwaarden en 
privacyverklaring. U kunt de privacyverklaring bekijken op www.geberit.nl/privacy. 
 
 
 
 

 
 


