
1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de hierboven genoem-
de geselecteerde actie-producten.

2. Organisator van de actie is Nikon Netherlands, branch office van 
Nikon SAS, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam (hierna: 
Nikon).

3. Nikon behoudt zich het recht voor het tussentijds te wijzigen en/
of te beeindigen van deze actievoorwaarden. Nikon is in geval van 
wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding 
of vervangende actie in wat voor zin dan ook.

4. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bij-
lagen 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.

5. De actie begint op 25 mei en eindigt op 31 juli 2019. De aanmelding 
vindt plaats op de onder artikel 9 beschreven wijze. Aankopen van 
vóór 25 mei of na 31 juli 2019 vallen buiten deze actie. Deelname is 
in dat geval niet mogelijk.

6. De aanvraag tot deelname dient inclusief alle noodzakelijke bijlagen 
(digitale bestanden) zoals genoemd onder artikel 9 uiterlijk vrijdag 
16 augustus 2019 te zijn ingediend. Latere inzendingen kunnen niet 
worden gehonoreerd.          

7. De actie geldt alleen op nieuwe producten met een Europees 
garantiebewijs uitsluitend op producten gekocht en geleverd 
in Nederland die werden gedistribueerd door Nikon Nederland  
zoals gemeld in artikel 1. De officiële vestigingsplaats van de 
handelaar is bepalend of hieraan is voldaan. Controleer daar-
voor de contactgegevens van de verkopende handelaar. Voor 
Nederlands winkels met buitenlandse websites (zoals .de of .be) 
geldt dat enkel producten via de Nederlands(talig)e website  
(zoals .nl of .com) zijn besteld in aanmerking komen voor deel- 
name aan de actie. Verkopende partijen met slechts een postbus-
adres in Nederland zijn uitgesloten voor deelname aan de actie.  
Onderstaande verkopende partijen zijn uitgesloten voor deelname 
aan deze actie:

 Ook veilingsites zoals Privilege, WOW veilingen, veilingsite en overi-
ge veiling-platforms zijn geen erkende dealers van Nikon en zijn uit-
gesloten van deelname aan deze cashback-actie. Kijk voor de deel-
nemende verkooppunten op www.nikon.nl/nl_NL/where_to_buy/
where_to_buy.page

8. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment 
van deelname, mag deelnemen aan de actie. Nikon is gerechtigd 
hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen 
alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegen-
woordigd worden. Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname.

9. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer via  
nikon.nl/actie het aanmeldformulier volledig in te vullen. In dit  
aanmeldformulier dient de deelnemer de onderstaande 3 be-
standen digitaal mee te zenden:

 A.  Scan of foto van uw registratie bevestigingsmail. Ga naar  
www.nikonimgsupport.com/eu/ en registreer uw product- (en) 
(1. Klik op “Registreer een product”, 2. Account aanmaken en/of  
vervolgens aanmelden om uw product te registeren. Na registra-
tie ontvangt u een bevestigingsmail.) Let op: Voor hulp bij het 
aanmaken van een account of bij de productregistratie kunt u bel-
len met onze helpdesk: 09001 – 225564 (09001 – CALLNIKON). 
Lokaal tarief (via de vaste telefoon).

 B.  Scan of foto van de aankoopbon, met duidelijk zichtbaar de aan-
koopdatum, aangeschaft model en naam dealer. Heeft u meerde-
re actieproducten gekocht bij verschillende winkels, zend dan van 
ieder product de aankoopbon mee. 

 C.  Foto van de barcode op de zijkant van de doos, met duidelijk 
leesbaar het serienummer. Zie onderstaande foto.

10. Nikon is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de ac-
tie-producten bij de winkel waar het product wordt aangeschaft. 
Mochten de actie-producten niet voorradig zijn binnen de actie-pe-
riode, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze 
actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Nikon van de 
actieproducten in de actieperiode ontstaat geen mogelijk heid later 
nog deel te nemen aan de actie.

11. Het actiebedrag wordt in de regel binnen 6-8 weken na goedkeu-
ring van uw aanvraag op uw rekening bijgeschreven. De betalingen 
worden verricht vanuit Acties.nu o.v.v. Nikon Cashback.

12. De cashback-vergoeding geschiedt uitsluitend per bankoverschrij-
ving. Contante betaling en betaling per cheque is niet mogelijk.

13. Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen 
daarvan bericht via nikon@buspro.nl en worden verzocht binnen 14 
dagen het ontbrekende materiaal in te zenden. Deze termijn begint 
op de datum dat de melding wordt verzonden. Nazenden van mate-
riaal kan via het beantwoorden van de mail van nikon@buspro.nl. 
(bijvoorbeeld de scan van de kassabon als daarom gevraagd wordt).

14. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet tijdig na-
zendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, 
zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoe-
ding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

OP DE ACTIE ZIJN DE ONDERSTAANDE ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

C A T C H  Y O U R  S U M M E R  L I G H T

• ACES Direct
• Afuture
• Amazon
• Azerty
• BesteKeus
• Cameraisland
• Cameratop
• Centralpoint
• Conrad
• Digitaland
• Digitalstreet

• Eglobal central
• Erdelo
• Foto Hart
• Hardwareweb-

winkel
• Informatique
• Max ICT
• Megekko
• NextDeal
• Onestop Digital
• Otto

• Pixmania
• Rhinocamera.nl
• Superaankoop
• ValueBasket
• Warenhuisthuis
• Williamo
• Valeda.nl
• 4allshop
• 4launch



15. Producten die in het kader van retournering bij internet-aankopen 
zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggeno-
men, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie.

16. Nikon houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documen-
ten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich na-
drukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als 
misbruik wordt vermoed.

17. Mocht de deelnemer binnen twee weken na inzending van het voor 
de actie benodigde materiaal geen bevestiging hebben ontvangen, 
dan dient de deelnemer dit kenbaar maken via het volgende mail-
adres: nikon@buspro.nl.

18. Nikon behoudt zich het recht voor onvolledige, foutieve, gewijzigde 
of illegale inzendingen niet in behandeling te nemen en/of te ver-
werken en deelname aan de actie uit te sluiten.

19. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds in-
gediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres:  
nikon@buspro.nl.

20. Voor de uitvoering van deze actie maakt Nikon gebruik van de dien-
sten 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 uit-
voerend bedrijf daarover contact met u opnemen.

21. Indien een bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt ver-
klaard of vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd 
van kracht. Nikon zal in dat geval een bepaling(en) vaststellen die 
de (strekking van de) nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk 
benadert.

22. Nikon is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de 
actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren 
en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de be-
treffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product 
of actie, in welke vorm dan ook.

Klachten
23. Als een deelnemer klachten of bezwaren heeft in verband met de 

door Nikon georganiseerde actie, dan dient de deelnemer dit binnen 
5 werkdagen, nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend 
kon zijn bij de deelnemer, aan Nikon kenbaar maken door middel 
van:

 A)  schriftelijke opgave van de klachten aan Nikon Nederland,  
Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam onder vermelding 
van ‘klacht actie’;

 B)  opgeven van de klachten per email aan marcom.nl@nikon.com 
o.v.v. ‘klacht actie;

 C)  telefonisch contact met de algemene Nikon helpdesk via 09001 
– 225564 (09001 -CALLNIKON).

Aansprakelijkheid
24. Nikon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de op-

gave door de deelnemer van een onjuist telefoonnummer, email-, 
huisadres of rekeningnummer.

25. Nikon is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) 
gebreken aan het actieproduct en/of enige andere schade aan het 
actieproduct (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/
of andere wijze van transport).

26. Nikon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden, kun-
nen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloei-
ende handeling en/of kosten van de deelnemer. Nikon 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, waaronder het niet of niet tijdig 
verstrekken van het actieproduct.

27. Nikon kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het 
niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

28. De deelnemer ziet door deelname aan de actie af van het instellen 
van iedere rechtsvordering jegens Nikon, de door haar ingeschakel-
de hulppersonen en derden.

Privacy
29. Uw gegevens worden in in overeenstemming met de Privacy Notice 

van Nikon Nederland verwerkt. U kunt de privacy notice vinden op 
www.nikon.nl/nl_NL/footers/privacy_policy.page

30. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Nikon en 
de door haar ingeschakelde hulppersonen 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 re-
clamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de moge-
lijkheid aan te geven of u mededelingen en service-informatie van 
Nikon wilt ontvangen. De actieregistratie, die voor deelname aan de 
actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via internet.

Nikon verkooppunten
 Koop nu een van de deelnemende actiemodellen. Ga naar  

www.nikon.nl/nl_NL/where_to_buy/where_to_buy.page  
voor Nikon verkooppunten bij u in de buurt.

Nikon geselecteerde producten
CAMERA’S CASHBACK

Nikon Z 7 € 200
Nikon Z 6 € 200
Nikon D850 € 200
Nikon D750 € 200
Nikon D7500 € 200
Nikon D5600 € 100
Nikon D3500 € 100
COOLPIX W300 € 50
COOLPIX A1000 € 50

Z OBJECTIEVEN CASHBACK 
 NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S € 200
 NIKKOR Z 24-70mm f/4 S € 200
 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S € 200
 NIKKOR Z 14-30mm f/4 S € 100
 NIKKOR Z 35mm f/1.8 S € 100

FX OBJECTIEVEN CASHBACK
 AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR € 150
 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED € 100
 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR € 100
 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED € 100
 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E FL ED VR € 100
 AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR € 100
 AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR € 100
 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR € 100
 AF-S MICRO NIKKOR 105mm f/2.8G IF ED VR  € 100
 AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR € 50

DX OBJECTIEVEN CASHBACK 
 AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR € 100
 AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR € 100
 AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR  € 50
 AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II € 50
 AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR € 50

LET OP: CASHBACK KAN OPLOPEN BIJ AANKOOP VAN VERSCHILLENDE 
ACTIEPRODUCTEN 
VOORBEELD: Nikon Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S = € 400 CASHBACK


