
Algemene Voorwaarden Nutro Wild Frontier & Grainfree “geld terug” promoties  

gelinkt aan in-store animaties 2019: 

 

1. “geld terug” aanbod beschikbaar voor inwoners van België van 18 jaar of ouder, die een 

deelnemend product hebben aangekocht en die de algemene voorwaarden naleven.  

 

2. Terugbetaling is beschikbaar voor de volgende Nutro Wild Frontier & Grainfree producten voor 

kat/hond:  

• -4€ geld terug op kleine zak (1,4kg / 1,5kg)  

• -15€ geld terug op grote zak (4kg / 7kg / 9,5kg / 10kg / 11,5kg)  

 

3. Andere Nutro producten vallen niet binnen het aanbod. 

 

4. Een terugbetaallink kan enkel per SMS of Whatsapp aangevraagd worden. Deze link leidt naar 

het officiële online formulier. Elke terugbetaallink is 15 dagen geldig. Het deelnemende product 

moet aangekocht worden in deze actieperiode van 15 dagen en dit in de winkel waar de 

animatie plaatsvond. 

 

5. Enkel aanvragen gedaan via het officiële online formulier, vergezeld van een foto/scan van het 

originele kassaticket met duidelijke vermelding van het aangekochte product en dit binnen de 

15 dagen na ontvangst van de terugbetaal link worden aanvaard.  

 

6. Maximaal 1 terugbetaling per actie per persoon. Bulk aanvragen of aanvragen via derden 

worden niet aanvaardt.  

 

7. Enkel geldig op aankopen bij Tom&Co, Aveve of zelfstandige dierspeciaalzaken waar een in-

store animatie plaatsvond. Niet geldig op online aankopen.  

 

8. De terugbetaallink zal inactief worden van zodra een aanvraag tot terugbetaling succesvol is 

afgerond of van zodra de periode van 15 dagen na ontvangst van de terugbetaallink is 

overschreden.  

 

9. Uw wettelijk voorgeschreven rechten worden niet beïnvloedt door deze aanbieding. 

 

10. Aanvragers die een geldig formulier indienen zullen een terugbetaling ontvangen met de 

waarde van het bedrag van de korting. De terugbetaling zal gebeuren via bankoverschrijving.  

 

11. Alle persoonlijke informatie die via het platform wordt ingediend zal behouden en gebruikt 

worden door Mars of door Hashting, enkel voor doeleinden gelinkt aan de administratie van dit 

“geld terug” aanbod. Eens alle geldige aanvragen zijn terugbetaald zullen er geen persoonlijke 

data behouden worden, tenzij u de toestemming heeft aangevinkt om uw gegevens voor 

marketingdoeleinden te gebruiken.  

 



12. Deelnemers kunnen ten allen tijde hun persoonlijke gegevens opvragen. U heeft het recht op 

toegang tot uw persoonsgegevens, op rectificatie, schrapping, de verwerking ervan te beperken, 

de overdraagbaarheid ervan alsook het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan. Om 

uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het volgende emailadres : 

CONTACT@BE.MARS.COM. Meer informatie over de privacy policy kan u vinden op  

https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-dutch. Mars Belgium NV geeft de verwerking 

van uw persoonsgegevens in onderaanneming aan Hashting Solutions NV gevestigd in de 

Europese Unie met als doel de deelname aan deze promotionele actie te beheren. 

 

13. Door een terugbetalingsformulier in te dienen, gaan aanvragers ermee akkoord en erkennen ze 

dat Hashting Solutions NV zal dienen als tussenpersoon en bevoegd zal zijn om alle nodige 

stappen te nemen om een terugbetaling te verkrijgen in hun naam. De promotor zal de 

terugbetalingen betalen aan Hashting Solutions NV, om deze bij te houden en over te dragen 

naar de geldige aanvragers in overeenkomst met deze algemene voorwaarden. De betaling van 

het terugbetaalbedrag door de promotor aan Hashting Solutions NV vormt de verrekening van 

de promotor’s verplichting aan de aanvrager. Hashting Solutions NV zal daarna verantwoordelijk 

zijn voor het voldoen van de terugbetaling. 

 

14.  Er kan geen verantwoordelijkheid aanvaard worden voor online aanvraagformulieren die niet 

ontvangen zijn, vertraagd zijn aangekomen of niet volledig en correct zijn ingevuld of niet 

vergezeld van een upload van een foto van het betalingsbewijs. Bewijs van het indienen van een 

formulier is geen bewijs van aflevering.   

 

15. Een aanvrager die een terugbetaling verzoekt gaat ermee akkoord gebonden te zijn door deze 

voorwaarden. Ingediende aanvragen die niet in overeenkomst zijn met deze voorwaarden, 

zullen niet geldig zijn en de promotor behoudt het recht om, in zijn eigen discretie, zulke 

aanvragen op elk moment te weigeren. 

 

16. De promotor kan niet verantwoordelijk gehouden worden als Hashting Solutions NV niet in staat 

is om de terugbetaling te volbrengen, of als de terugbetaling niet is aangekomen wegens het 

invullen van verkeerde informatie door de aanvrager in het aanvraagformulier.  

 

17. Promotor: Mars Belgium, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem 


