
De wijnactie uitgelegd
Ontvang een wijnpakket t.w.v. 100 EUR bij aankoop van WS25GA, WS30GA, WS50GA & WS53GDA. Het 
wijnpakket bevat 6 flessen wijn:  
• 2 flessen rode wijn - Nipozzano Frescobaldi Chianti Rufina Riserva (2015)
• 2 flessen witte wijn –André Lurton Les Lions de La Louvière (2012)
• 2 flessen rosé wijn – Château Roubine Cru Classé (2017)
Ontdek meer over deze wijnen op www.haierhome.be/nl/wijnkasten/wijnactie

Voorwaarden
• De actie loopt van 01/05/2019 tot en met 31/07/2019.
• Inschrijving moet gebeuren na de aankoop van het product en voor 16/08/2019.
• Lees de complete actievoorwaarden op https://www.haierhome.be/nl/wijnactie-voorwaarden-WC-

MAYJUNEJULY.

Koop uw wijnkast
Koop het product bij een van de 
deelnemende retailers.

Schrijf u in voor de wijnactie
Surf naar www.haierhome.be/nl/aanvraag

Voer uw gegevens in
Houd uw aankoopfactuur alvast bij 
de hand.

Geniet van uw wijn
We streven ernaar uw wijn binnen 2 weken 
te bezorgen, na goedkeuring van uw 
documenten.

Ontvang een wijnpakket t.w.v. 100 EUR



Actievoorwaarden
Overeenkomstig de GDPR (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) brengen wij u ervan op de hoogte dat uw persoonsgegevens op de hierna omschreven manier door 
ons worden verwerkt.

De onderneming Haier Benelux, met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, België (+ 32 2 528 05 50 / benelux@haiereurope.com ), verzamelt 
bepaalde gegevens over u met als doel voor uw acties en wedstrijden te organiseren.

Deze aanpak is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de onderneming Haier Benelux, want door het delen van deze informatie, kunnen wij klantenbinding creëren.

Wanneer u de gevraagde gegevens niet verstrekt, is het voor u niet mogelijk om deel te nemen aan de acties.

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt hebben betrekking tot uw burgerlijke staat en professionele gegevens, de informatie aangaande het (de) aangekochte 
product(en) alsook uw bankgegevens.

Deze gegevens zijn bestemd voor onze interne diensten (communicatie, marketing) en voor de onderneming die in opdracht van ons dergelijke acties onderneemt.

Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar, te tellen vanaf de uitvoering van de betaling die u hebt ontvangen, met uitzondering van uw 
bankgegevens (deze worden binnen zes maanden na de uitgevoerde betaling gewist).

In toepassing van artikels 16 tot 21 van de GDPR en binnen de strikte voorwaarden die door deze worden voorzien, hebt u een recht op bezwaar tegen en beperking van de 
verwerking, evenals een recht op toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk via briefpost of e-mail (benelux@haiereurope.com) contact op te nemen met onze maatschappelijke zetel. Deze aanvraag 
moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

Indien u de bovenbedoelde rechten niet kunt uitoefenen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www. gegevensbeschermingsautoriteit.
be).

Indien je in de periode van 1/05/2019 tot en met 31/07/2019 een actiemodel WS25GA , WS30GA, WS50GA, WS53GDA van Haier aankoopt, ontvang je een wijnpakket t.w.v. 
€100 van Haier retour. 
Deze actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij de volgende deelnemende winkels.  In België: Vanden Borre, Coolblue, Eldi, Krëfel, MediaMarkt, Selexion, Ixina, 
Eggo, Unigro

De wijnactie geld uitsluitend op de producten van Haier: WS25GA , WS30GA, WS50GA en WS53GDA

De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten die woonachtig zijn in België.

Uitsluitend geregistreerde aankopen (online weggelaten, per brief kan ook) vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen.

In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 werkdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, 
zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 16 augustus 2019 worden niet 
gehonoreerd.

De actie  is enkel mogelijk middels een bankoverschrijving en niet middels een contante betaling of per cheque
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands en/of tweede keuze (B-keuze) producten.
Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen dubbele aanvragen met hetzelfde serienummer ingediend kunnen worden.

In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname aan de actie. Indien de wijn reeds is bezorgd, dient het pakket  terug gestuurd te worden.

Haier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.

Haier Benelux N.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten retailers. Mochten binnen de 
actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.

Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun je melden via info@haierhome.be

Voor de uitvoering van deze actie maakt Haier 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 je opnemen.

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Haier Benelux en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt 
niet aan derden doorgegeven.

Haier, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de 
deelnemer. Haier en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige 
schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.  

Haier behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Haier is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot 
enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

Persoonlijke gegevens kunnen steeds aangepast of verwijderd worden door contact op te nemen met Haier.


