
Actievoorwaarden  
• Deze actie geldt uitsluitend voor de deelnemende producten uit de WMF KITCHENminis® 

serie, aangeschaft tijdens de actieperiode (4 april 2022 t/m 8 mei 2021). 
 
Deelnemende producten: 

EAN-code Omschrijving 
4211129130462 Aroma Koffiemachine met Thermoskan en Thermosbeker 
4211129130479 Aroma Koffiemachine met Glazen kan 
4211129116244 Waterkoker 0,8 L 
4211129130806 Broodrooster XXL 
4211129116268 Eierkoker voor 2 eieren 
4211129119641 Vitalis E-Stoomkoker 
4211129119733 Raclette voor 2 
4211129131018 Droogoven Snack-to-go 
4211129128131 Blender 0,8 L 
4211129128711 Smoothie To Go 
4211129133784 Thee- en waterkoker 2in1 Vario 
4211129132879 Glazen waterkoker 1 ltr 
4211129141987 Keukenmachine One For All Grijs 
4211129141970 Keukenmachine One for All Ivoor 
4211129146463 Mix on the go 
4211129116251 1-slice toaster 
4211129119658 Salad to go 
4211129128452 Ice Cream maker 
4211129131049 Rice Cooker 
4211129140461 Popcornmachine 
4211129141123 Friteuse met frietsnijder 

 

• Deze actie is alleen geldig bij de onderstaande winkelier(s):  
Amazon, BCC, Bijenkorf, Bol.com, Coolblue, Electronic Partner, Electroworld, Expert, FonQ, 
WMF Outlet stores, ING punten, Makro, Mediamarkt, Wehkamp, Witgoedspecialist, en de 
verschillende Kook- en Electro winkels (zie ook de dealerlijst op wmf.nl: 
https://www.wmf.nl/dealer-list.html) 
 

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

• Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen en 2 foto’s te 
uploaden: 

o 1x een duidelijke foto van je aankoopbon  
o 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de originele 

verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte verpakking dienen 
zichtbaar te zijn op de foto.  

o Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden.  
 

https://www.wmf.nl/dealer-list.html


• Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in ons 
bezit hebben. Dat betekent bij deze actie uiterlijk zondag 22 mei 2022.  
 

• Na registratie ontvangen consumenten de WMF Coffee Time Tumbler glazen (4-delig) 
uiterlijk binnen 3 weken, maar we streven ernaar om dit binnen een week te leveren.  
 

• WMF behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.  
 

• WMF aanvaardt slechts 1 deelname per product. 
 

• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. Ben je woonachtig in Duitsland, België 
of Luxemburg, en je hebt het product in Nederland gekocht, dan wordt jouw deelname aan 
deze actie ook geaccepteerd.  
 

• Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart 
de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte 
informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.  
 

• WMF is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de winkel 
en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten 
niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook 
in geval van algehele leverschaarste vanuit WMF van de actieproducten in de actieperiode 
ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie.  
 

• Producten die in het kader van retournering zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance 
zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft u uw 
aanvraag echter al ingediend, dan dient u ook het gratis product te retourneren.  
 

• WMF behoudt zich ten allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op 
misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen 
te ondernemen als misbruik wordt vermoed.  
 

• Voor de uitvoering van deze actie maakt WMF gebruik van de diensten van een uitvoerend 
bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden 
documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. 
Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover 
contact met u opnemen.  
 

• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden uitsluitend gebruikt voor 
actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze 
actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en 
niet misbruikt voor reclamedoeleinden. We gaan zorgvuldig om met (persoons)gegevens: zie 
hiervoor ook ons privacy beleid: https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies 


