Actiereglement “One For All 100% Cash-Back”
1. Deze actie wordt georganiseerd door:

Henkel Belgium

Henkel Nederland BV

Esplanade 1, postbus 101

Brugwal 11

1020 Brussel

3432 NZ Nieuwegein

België

Nederland

(Hierna samen “Henkel” genoemd)

2. De actie vindt plaats vanaf 1 april 2017 t/m 30 september 2018. De inzendingen na 30
september 2018 worden niet in behandeling genomen.

3. De actie is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België, Nederland of
Luxemburg gedomicilieerd is ongeacht zijn of haar leeftijd. Indien de deelnemer jonger is
dan 18 jaar (voor Belgische en Luxemburgse deelnemers) of jonger is dan 16 jaar (voor
Nederlandse deelnemers) moet hij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar
wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

4. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
reglement, zonder enig voorbehoud of beperking en van elke beslissing die Henkel
terzake kan nemen. Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen
is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de
onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

5. Door deel te nemen aan deze actie zal de deelnemer het aankoopbedrag van 1
deelnemend product terugkrijgen, zoals vermeld op het kassaticket.

6. De aanbieding is geldig in België, Luxemburg en Nederland voor Pattex One For All.

7. Om het refund bedrag retour te ontvangen via bank, moet de deelnemer de
volgende stappen volgen:
1. U koopt één van de deelnemende Pattex One for All producten met “100% Cashback” sticker.

2. Omcirkel op uw kassaticket het aankoopbedrag en laadt deze op www.pattex.be of
www.pattex.nl. Vul uw naam, volledig adres en banknummer (in BIC en IBAN–
formaat) in.
Of stuur de actiesticker samen met uw originele kassaticket, uw naam, volledig adres
en IBAN/BIC nummer in een voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand
adres:

Voor België en Luxemburg:
One for All 100% Cash-back
c/o Address System
Postbus 222
2800 Mechelen Mail
Voor Nederland:
One for All 100% Cash-back
c/o Address System
Postbus 153
4560 AD Hulst
8. De deelnemer ontvangt binnen 4 tot 8 weken het aankoopbedrag van 1 deelnemend
product op zijn rekening. Maximaal 3 producten terugbetaald per persoon, gezin, adres
en/of rekeningnummer. De volgende inzendingen worden niet in behandeling genomen:
- Aankopen van niet deelnemende Pattex producten
- Inzendingen na 30 september 2018 (poststempel geldt als bewijs)
- Kopieën van kassatickets
- Onvolledige Kassatickets (de 4 hoeken van de kassaticket moeten duidelijk
zichtbaar zijn)
- Geen markeringen op de kassatickets
- Overkleven van de kassatickets is niet toegestaan

9. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd,
zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Met
deze actievoorwaarden komen alle voorgaande versies te vervallen.

10. Uitgezonderd de gevallen voorzien in huidig reglement, wordt er over de actie geen
schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch
na de afsluiting ervan.

11. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is.

12. Henkel en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van
een gebeurtenis buiten de wil om van Henkel, bepaalde modaliteiten van deze actie en
dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou
moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd.
13. Henkel en elke eventuele andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade van enigerlei aard ook, direct en/of
indirect. Aldus sluit Henkel onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in
verband met de (tele)communicatie, voor drukfouten en voor enige aanvullende uitgave
die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie.

14. Henkel handelt conform de Belgische (Wet van 08/12/1992) en de Nederlandse (Wet van
06/07/2000) wetgevingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
bescherming van persoonsgegevens. Door deel te nemen aan de actie geeft de
deelnemer, desgevallend met toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
(cfr. Artikel 3), de toestemming om zijn persoonsgegevens, zoals bekomen werden door
deelname aan de actie, te registreren in de bestanden van Henkel Belgium N.V., met
maatschappelijke zetel te Esplanade 1 postbus 101, 1020 Brussel en/of Henkel
Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein. Conform voornoemde wetgeving
heeft elke deelnemer het recht om aan Henkel toegang te vragen tot zijn gegevens, deze
in te zien en zo nodig kosteloos verbeteringen te laten aanbrengen. Deze aanvraag dient
te gebeuren per fax op het nummer +32 2 420 67 17 (B) of op het nummer +31 30 60 45
271 (NL) of per aangetekende brief aan Henkel Belgium N.V., Esplanade 1 postbus 101,
1020 Brussel ofwel aan Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein.

15. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en aan de Belgische
wetgeving die dwingend van toepassing zijn op de aldaar gedomicilieerde deelnemers.
Dit reglement zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht voor
deelnemers gedomicilieerd in België en conform het Nederlandse recht voor deelnemers
gedomicilieerd in Nederland. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband
houden met deze actie, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel (voor deelnemers
gedomicilieerd in België) of aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht (voor
deelnemers gedomicilieerd in Nederland).

