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Actievoorwaarden 
 

I. Algemeen  
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Philips Hue producten (verder te noemen: "de 

Actie") van Signify Netherlands B.V. / Signify Belgium NV (verder te noemen: "de 

Organisator"), kantoorhoudende te Eindhoven, Boschdijk 525.  

2. Door middel van deze Actie kunnen deelnemers, bij aankoop van een deelnemende Philips 

Hue starterkit een cashback bedrag tot 25 euro terug gestort krijgen op de betreffende 

bankrekening.   

3. Voor een volledig overzicht van deelnemende Philips Hue starterkits en bijhorend cashback 

bedrag, zie hoofdstuk V. Deelnemende producten en cashback bedrag.  

4. De Actie duurt van 1 t/m 31 december 2019.  

5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie 

om haar moverende redenen stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, 

zonder dat deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden. Een herziene 

versie van de actievoorwaarden zal op de website (“actiewebsite”) worden geplaatst, 

voorzien van een datum en vervangt per die datum de bestaande actievoorwaarden.  

6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 

actievoorwaarden. 

 

  



II. Deelname  
1. Door deel te nemen name aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord gaat met deze 

actievoorwaarden.  

2. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor een in België, Nederland of Luxemburg 

woonachtige natuurlijke persoon met een leeftijd vanaf 18 jaar, met uitzondering van (a) 

medewerkers van de Organisator, alsmede (b) degenen die op enigerlei wijze direct of 

indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij deze Actie - zijn uitgezonderd van iedere 

deelname van deze Actie.  

3. Deelname aan deze Actie is gratis en er kan tijdens de actieperiode per deelnemer per 

starterkit 1 cashback bedrag terug gestort worden.  

4. Deelname aan de Actie kan enkel en alleen via de wijze zoals aangegeven op en door 

invulling van het op de website weergegeven aankoopregistratieformulier. U dient alle 

gegevens in te vullen waar (*) achter staat. 

5. Om het cashback bedrag te verkrijgen, dient de deelnemer zijn/haar naam, adres, plaats, 

email adres en telefoonnummer te verstrekken. U dient tevens een digitaal kopie van uw 

aankoopbewijs in te dienen via de link vermeld op de actiepagina www.meethue.com/actie. 

Uw contactgegevens worden door Philips opgenomen in een bestand en uitsluitend ten 

behoeve van de Actie verwerkt en niet verkocht of aan derden verstrekt en zonder uw 

toestemming niet gebruikt voor commerciële doeleinden door Organisator. De deelnemer 

stemt door middel van acceptatie van deze voorwaarden uitdrukkelijk toe in de verwerking 

van zijn of haar persoonlijke gegevens met inachtneming van het Privacy Policy van Philips. 

6. De uiterste inleverdatum voor de Actie is 15 januari 2020, 23:59 uur. Alle nadien door 

Organisator ontvangen inzendingen worden niet meegenomen.  

7. In geval van (het vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie 

behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.  

 

  



III. Prijzen en prijsuitkering  
1. De organisator aanvaardt maximaal drie starterkits per deelnemer voor deze actie. 

2. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 

3. U wordt per ommegaande, na uw inschrijving en beoordeling door Organisator, op de hoogte 

gesteld van uw prijs. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.  

4. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar 

motiverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige 

aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.  

5. Prijzen kunnen door de winnaar niet worden overgedragen en kunnen niet worden 

ingewisseld voor geld of andere prijzen.  

6. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de 

Organisator. Bij weigering van de prijs door de winnaar vervalt deze aan de Organisator.  

 

IV. Aansprakelijkheid  
1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 

reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname 

aan deze Actie, de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.  

2. Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor 

enige vorm van schade of letsel aan eigendommen en/of personen op enigerlei wijze 

voortvloeiende uit het gebruik van de prijs.  

 

V. Deelnemende producten 
1. € 25 Cashback - Philips Hue starterkit white and color ambiance, incl. 3 lampen 

EAN codes: 8718699696917, 8718699629274, 8718696728796, 8718696748930 

2. € 20 Cashback - Philips Hue starterkit white and color ambiance, incl. 2 lampen 

EAN codes: 8718699701352 

3. € 15 Cashback - Philips Hue starterkit white ambiance 

EAN codes: 8718699673345, 8718696728925 

4. € 10 Cashback - Philips Hue starterkit white  

EAN codes: 8718696785232, 8718696728987 

 

VI. Slotbepalingen 
1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd 

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 

2. Vragen of klachten over de Actie kunnen onder vermelding van “Philips Hue cashback actie” 

kenbaar worden gemaakt door contact op te nemen met de Meethue helpdesk via 

telefoonnummer 00800-74454775. 

 


