
Artikel 1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 
Actie.
• Aan de Actie kan vanaf maandag 27 
september t.m zondag 21 november 2021 
worden meegedaan. 
• Deelname aan de Actie is gratis. 
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers 
van Hansgrohe B.V. 
• De Organisator is te allen tijde gerechtigd 
zonder voorafgaande kennisgeving de 
voorwaarden van de Actie te wijzigen, op te 
schorten of te beëindigen, zonder op enige 
wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn 
jegens de deelnemers. Een eventuele herziene 
versie van de voorwaarden zal op de website 
www.hansgrohe.nl worden geplaatst. 
• De Organisator is niet aansprakelijk voor 
eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de 
voorwaarden kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

Artikel 2.  Deelname 
• Deze cashback is geldig op:
1. Alle hansgrohe FinishPlus producten 
(= alle producten, ook de nieuwste noviteiten, 
in 1 vd 5 kleuren: Mat zwart, Mat wit, Brushed
Black, Polished Gold Optic, Brushed Bronze).
2. Alle showerpipes in chroom en FinishPlus
kleuren.
(= opbouw regendoucheset bestaande uit 
thermostaat, glijstang, doucheslang, hoofd-en
handdouche. Dus geen inbouw 
regendouchesets).
3. Alle keukenmengkranen in chroom en 
FinishPlus kleuren
(dus geen wastafelmengkranen)
→ Alle artikelen zoals bij Artikel 2, punt 1, 2 
en 3 kunnen met elkaar gecombineerd 
worden om zo tot het totaalbedrag te 
komen.
→ De combinatie van producten dient op 1 
factuur te staan om voor de cashback in 
aanmerking te komen. Losse facturen die 
bij elkaar tot het te besteden bedrag 
komen, worden niet in behandeling 
genomen.

→ Artikelen zoals niet omschreven bij Artikel 
2, punt 1, 2 en 3 vallen niet binnen de Actie 
(dus geen inbouw douchesets, 
wastafelmengkranen, losse bad-en
douchethermostaten etc. in chroom. Wel in 
een FinishPlus kleur) alsmede producten 
van AXOR. 

• Het cashback bedrag is als volgt opgebouwd: 
- Aankoopwaarde hansgrohe producten
tussen 750 en 1.000 euro = 50 euro 
cashback
- Aankoopwaarde hansgrohe producten
tussen 1.000 en 1.500 euro = 100 euro 
cashback
- Aankoopwaarde hansgrohe producten
boven 1.500 euro = 150 euro cashback
• De hansgrohe producten dienen in 
Nederland te zijn aangeschaft van maandag 27 
september t.m. zondag 21 november 2021 via 
een in Nederland geregistreerde 
wederverkoper (te herkennen aan een 
Nederlands BTW nummer)
• Iedere aanvraag dient tevens uiterlijk 30 
november via www.hansgrohe.nl/actie met 
een Nederlands rekeningnummer te worden 
ingediend. 
• Deze actie is niet te combineren met andere 
lopende acties of kortingen van hansgrohe
m.u.v. de hansgrohe Pimp je Badkamer actie 
(1 t/m 31 oktober 2021) en geldt uitsluitend 
voor particulieren. 
• Na controle van alle gegevens door 
hansgrohe wordt er een betalingstermijn in 
acht genomen van 14 dagen ingaande na 
goedkeuring van de aanvraag.
• Elke aanvraag die niet compleet of niet 
geldig is, wordt niet gehonoreerd.

Artikel 3. Persoonsgegevens
Door deelname accepteert de Deelnemer dat 
zijn/haar persoonsgegevens worden 
geregistreerd en in het kader van deze actie 
worden gebruikt door de Organisator. De 
Organisator behandelt deze gegevens 
vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking 
aan derden anders dan noodzakelijk in het 
kader van de Actie.
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