Algemene voorwaarden
1. Actie omschrijving
In de periode van 19-10-2018 t/m 31-1-2019 ontvangt u als eindgebruiker een cashback bij aankoop van specifieke
combinaties met originele HP inktcartridges. Een klant kan maximaal 3 claims maken gedurende de periode waarin de
promotie loopt. De inktcartridges dienen te worden aangeschaft bij een officiële HP reseller of HP Store. Na controle van
de claim ontvangt u het cashback bedrag. Hoeveel geld u precies terugkrijgt, hangt af van de specifieke cartridges en de
hoeveelheid die u koopt. Deze actie heeft een OP=OP karakter en geldt alleen zolang de actieproducten binnen de
actieperiode leverbaar zijn bij uw HP reseller of de HP Store.
Let op: indien de actieproducten onverhoopt niet geleverd kunnen worden door uw HP reseller of de HP Store binnen de
actieperiode, kan er geen gebruik worden gemaakt van de actie. Dit geldt ook indien u uw bestelling ruim binnen de
actieperiode heeft geplaatst.
Klanten kunnen per claim maar 1 gewenste combinatie van originele HP inktcartridges ingeven. (Met maximaal 3 claims
per klant gedurende de periode waarin de promotie loopt).
Actieperiode:
19-10-2018 tot en met 31-1-2019
Actieproducten:
Deze actie heeft betrekking op geselecteerde HP originele inktcartridges , zie het overzicht van de deelnemende
producten aan het einde van deze voorwaarden.
Deze cashback is alleen geldig voor Nederlandse ingezetenen.
2. Claimproces & betaling
Wanneer aan alle actievoorwaarden is voldaan, heeft u recht op cashback. Hoeveel cashback u precies krijgt, hangt af
van de specifieke cartridges en de hoeveelheid die u koopt. Ga voor meer informatie naar www.hp.nl/geldterug.
De datum op uw aankoopnota dient tussen 19-10-2018 en 31-1-2019 te liggen. Indien de datum op uw aankoopfactuur
buiten deze periode ligt, zullen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
De HP originele inktcartridges dienen uit het officiële HP distributie- en verkoopkanaal afkomstig te zijn.
Om gebruik te kunnen maken van de promotie is het verplicht om het online claimformulier volledig in te vullen en het
aankoopbewijs toe te voegen in de vorm van een gescande (verkoop)factuur.
Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal het volledige claimbedrag binnen 45 dagen na ontvangst van uw online
claimregistratie en (kopie) aankoopnota worden overgemaakt.
3. Wat moet u doen?
U koopt als eindgebruiker bij een officiële HP reseller of HP Store originele HP 932/933XL | 934/935XL cartridge(s), (zie
voor de geselecteerde actieproducten pagina 2 van deze algemene voorwaarden) met maximaal 3 claims per klant
gedurende de periode waarin de promotie loopt.
Binnen 30 dagen na aankoop van de te claimen actieproducten gaat u naar www.hp.nl/geldterug en vult u de volgende
gegevens in: de HP partner waar u de actieproducten heeft aangeschaft, de serienummers, het factuurnummer, de
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factuurdatum, uw (bedrijfs)gegevens en uw bankrekeningnummer (waar het geld op gestort moet worden). De
aankoopnota dient in elk geval vóór 2-3-2019, door middel van een upload via de website, in het bezit van HP te zijn.
4. Voor wie geldt deze geld terug actie?
Voor deze actie komen alleen Nederlandse organisaties of personen in aanmerking die voldoen aan de volgende
voorwaarden:











De deelnemer dient gevestigd te zijn in Nederland en naast koper tevens eindgebruiker te zijn van de HP originele
inktcartridges, waarbij de inktcartridges in Nederland gebruikt worden. Een deelnemer is ‘eindgebruiker’ wanneer
deze exclusief en daadwerkelijk zelf gebruik maakt van de inktcartridges ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering
en uitsluitend binnen de eigen kantooromgeving van de eindgebruiker. In geval van twijfel over daadwerkelijk
eindgebruik ligt de bewijslast bij de eindgebruiker;
HP resellers en distributeurs en andere wederverkopers zijn uitgesloten van deelname aan deze actie;
Alleen de eindgebruiker is gerechtigd de aanvraag in te dienen bij HP;
Deze actie kan niet worden gecombineerd met het HP inruilprogramma of met andere promoties of speciale
prijsafspraken;
Het claimbedrag moet worden aangevraagd door de eindgebruiker en geldt alleen bij aankoop van de
inktcartridges bij een in Nederland gevestigde officiële HP reseller of de HP Store;
De retourbedragen worden alleen op het rekeningnummer van de eindgebruiker gestort.
Indien de betaling van een cashback aan de eindgebruiker een belastbare uitkering vormt, is uitsluitend de
eindgebruiker verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende belastingverplichtingen.

5. Vragen
Voor vragen over de claimafhandeling van deze promotie kunt u gebruik maken van het contactformulier op Support of
emailen naar promotions@gps1.hp.com.
6. Overig
In het geval van valse, onjuiste claims of te veel betaalde bedragen door de klant of door HP, moet de klant, in
overeenstemming met de schriftelijke mededeling van HP aan de klant, binnen 28 dagen na ontvangst van deze
mededeling, dergelijke valse, onjuist of te veel betaalde bedragen terugbetalen en zal de klant HP vrijwaren van alle
aansprakelijkheden, claims, schadegevallen en belastingsverplichtingen die voortvloeien uit dergelijke omstandigheden.
HP behoudt zich het recht voor deze actie gedurende de looptijd aan te passen, waarvan melding zal worden gemaakt
op de actiewebsite en richting het officiële distributie en verkoopkanaal.
HP behoudt zich het recht voor bij de klant behalve de factuur van het gekochte product andere aankoop en/of
eigendomsbewijzen aan te vragen (bijv. Foto van het serienummer label, streepjescodes.)
Als een product wordt geretourneerd (en het verkoopcontract daarmee is ontbonden) kan er geen aanspraak worden
gemaakt op cashback. In dat geval dient reeds uitbetaalde cashback volledig te worden terugbetaald binnen vijf
werkdagen na retour van product.
Overzicht actiemodellen:
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Kies de gewenste combinatie en bespaar met originele HP 932/933XL of 934/935XL inktcartridges - € 10, € 20 of €
35.1

HP product no.

Product description

Cashback

2x CN053AE

2x HP 932XL High Yield Black Ink Cartridges

20 €

2x CN054AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (2x cyan)

10 €

2x CN055AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (2x magenta)

10 €

2x CN056AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (2x yellow)

10 €

1x CN054AE +
1x CN055AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (1x cyan + 1x magenta)

10 €

1x CN054AE +
1x CN056AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (1x cyan + 1x yellow)

10 €

1x CN055AE +
1x CN056AE

HP 933XL High Yield Color Ink Cartridge (1x magenta + 1x yellow)

10 €

1x C2P42AE +
1x CN053AE

1x HP 932/933XL Original Ink Cartridge Combo 4-Pack +
1x HP 932XL High Yield Black Ink Cartridge

35 €

2x C2P23AE

2x HP 934XL High Yield Black Ink Cartridges

20 €

2x C2P24AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (2x cyan)

10 €

2x C2P25AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (2x magenta)

10 €

2x C2P26AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (2x yellow)

10 €

1x C2P24AE +
1x C2P25AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (1x cyan + 1x magenta)

10 €

1x C2P24AE +
1x C2P26AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (1x cyan + 1x yellow)

10 €

1x C2P25AE +
1x C2P26AE

HP 935XL High Yield Color Ink Cartridge (1x magenta + 1x yellow)

10 €

1x X4E14AE +
1x C 2P23AE

1x HP 934/935XL Original Ink Cartridge Combo 4-Pack +
1x HP 934XL High Yield Black Ink Cartridge

35 €

.
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