
Geldig van 
01/05/2019 

t/m 25/06/2019

bij aankoop van een Chicco co-sleeper

CASHBACK*

www.chicco.nl

 *Aanbod van uitgestelde terugbetaling geldig bij aankoop van een 
co-sleeper Chicco Next2Me, Chicco Next2Me Dream en Chicco 
Next2Me Magic binnen 15 dagen na aankoopdatum.  
Zie voorwaarden op de deelnameformulier of www.chicco.nl

€ 30
  



www.chicco.nl

Hoe ontvangt u uw 
terugbetaling?
   Koop tussen 01/05/2019 en 25/06/2019 een 

Chicco Next2Me, Chicco Next2Me Dream of 
Chicco Next2Me Magic cosleeper. Surf binnen 
15 dagen na aankoop datum (aangeduid op 
de factuur of kassabon) naar  
www.cashbackchicco.nl, vul er uw gegevens 
in en volg de verdere stappen. Tijdens het 
registreren dient u een foto/scan van de 
kassabon en de EAN code te uploaden.

   
Of u kunt ook uw volledige gegevens* op 
dit formulier leesbaar en in hoofdletters 
invullen en dit samen met de uitgeknipte 
barcode van het gekochte product en de 
originele kassabon of de factuur (orderbon 
is niet aanvaard) die verplicht de naam 
van de winkel, de naam van de Chicco 
co-sleeper, de aankoopdatum en de prijs 
moet vermelden binnen 15 dagen na 
aankoopdatum (aangeduid op kassabon 
of factuur) in een voldoende gefrankeerde 
envelop opsturen naar:

Deze actie is geldig bij aankoop van een 
Chicco Next2Me, Chicco Next2Me Dream of 
Chicco Next2Me Magic tussen 01/05/2019 en 
25/06/2019**.

CHICCO CASHBACK NEXT2ME
C/O HIGHCO DATA

P.B. 14423
1733 ASSE - BELGIË

**Aanbod van uitgestelde terugbetaling geldig van 01/05⁄2019 t.e.m. 25/06/2019 inbegrepen, uitsluitend geldig bij aankoop van een 
co-sleeper Chicco Next2Me, Chicco Next2Me Dream of Chicco Next2Me Magic. Aanbod alleen in de deelnemende verkooppunten 
in  Nederland. Aanbod voorbehouden voor particulieren die houder zijn van een bankrekening woonachtig in Nederland. Aanbod  
beperkt tot één terugbetaling per gezin (zelfde naam, zelfde adres, en/of zelfde IBAN/BIC) en uitgevoerd via overschrijving binnen de 
6 tot 8 weken. Aanbod niet cumuleerbaar met een andere lopende Chicco actie op hetzelfde product. Elke aanvraag die meer dan 15 
dagen na aankoopdatum verstuurd werd (datum postzegel geldt als bewijs), of elke onleesbare, niet volledig ingevulde, onvoldoende  
gefrankeerde aanvraag of elke aanvraag op los papier, zal als onbestaand beschouwd worden. Bewaar een kopie van uw factuur of van uw 
kassabon om uw garantie te doen gelden. Overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens van 8 december 1992 
en de Europese GDPR-wet van 25 mei 2018, hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt u eventueel de nodige rectificaties  
aanbrengen. De geleverde informatie op dit formulier zal enkel gebruikt worden door Artsana Belgium N.V., Temselaan 5 – 1853  
Strombeek-Bever om uw aanvraag te verwerken, en zal niet gedeeld worden met derden. Uw gegevens worden tot 1 jaar na uw aanvraag 
bewaard. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 
*Verplicht in te vullen velden.

cashback bij aankoop van een co-sleeper**:€30
UW GEGEVENS:

NAAM* : 

VOORNAAM* : 

ADRES* : 

POSTCODE* :       STAD* :

EMAIL* : 

LAND* :

IBAN* : 

BIC* :


