RENOVATIE 2018

CASHBACK actiereglement
VMZ Overlappingsprofiel – VMZ Gevelpaneel – VMZ Staande naad gevel
De onderneming VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv,
gevestigd te Havendoklaan 12b te 1800 Vilvoorde, organiseert
een terugbetaalactie die loopt vanaf 1 februari 2018 tot en met
31 januari 2019.
U gaat verbouwen of renoveren en heeft voor VMZINC gekozen
bij de realisatie van uw project ? Kies voor de gevelsystemen
VMZ Overlappingsprofiel, VMZ Gevelpaneel of VMZ Staande
naad en geniet van onze CASHBACK-actie. Deelnemen is heel
eenvoudig : richt u tot een professionele installateur of een lid
van het VMZINC at WORK-installateursnetwerk naar keuze.
Klik hier voor een VMZINC at WORK-installateur in uw buurt.
Laat minimum 50 m² of 100 m² VMZ Overlappingsprofiel,
VM Gevelpaneel of VMZ Staande naad plaatsen door
een vakman en ontvang een CASHBACK ter waarde van 125 €
of 250 € die u terugbetaald zullen worden.
Klik hier voor het deelnameformulier 50 m²
voor een CASHBACK van 125 €.
Klik hier voor het deelnameformulier 100 m²
voor een CASHBACK van 250 €.

Renoveer nu en doe uw voordeel !
Lees de algemene voorwaarden hieronder en volg de procedure
stap voor stap.
1. Kies een professionele installateur of een VMZINC at WORKpartnerinstallateur.
2. Na uitvoering van de werken en uw betaling van de factuur
aan uw installateur naar keuze, download uw CASHBACK
deelnameformulier overeenstemmend met de gerealiseerde
oppervlakte. U print het formulier en vult het document
volledig in.
3. Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende CASHBACKformulier per post naar :
VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Dienst Marketing
Havendoklaan 12b
1800 Vilvoorde
samen met :
– een foto van de gevel afgewerkt met VMZ Overlappingsprofiel, VMZ Gevelpaneel of VMZ Staande naad ;
– een fotokopie van de factuur voor de plaatsing van het
		VMZ Overlappingsprofiel, VMZ Gevelpaneel of
VMZ Staande naad, waarop de datum van oplevering
vermeld wordt ;
– een fotokopie van het betalingsbewijs.
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4. Na controle en goedkeuring van de ontvangen documenten
zoals voorafgaand werd gevraagd krijgt u een schriftelijke
bevestiging dat het overeenstemmend bedrag van 125 €
of 250 € op uw bankrekening zal worden gestort.
De storting zal binnen een termijn van 60 dagen worden
uitgevoerd. Bij niet-aanvaarding van uw aanvraag wordt u
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Algemene voorwaarden
Deze actie is enkel van toepassing op de gevelbekledingen
VMZ Overlappingsprofiel, VMZ Gevelpaneel of
VMZ Staande naad van VMZINC en is enkel geldig voor een
renovatie in België of het Groothertogdom Luxemburg.
Deze actie is enkel geldig op de drie hiervoor vermelde VMZINC
gevelbekledingen die door een professionele installateur of
door een VMZINC at WORK-partner installateur is uitgevoerd en
opgeleverd tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019.
De CASHBACK van 125 € is enkel geldig vanaf een minimum
geïnstalleerde oppervlakte van 50 m2 van de drie hiervoor
vermelde VMZINC-gevelbekledingen.
De CASHBACK van 250 € is enkel geldig vanaf een minimum
geïnstalleerde oppervlakte van 100 m2 van de drie hiervoor
vermelde VMZINC-gevelbekledingen.
De uiterlijke inleveringsdatum van het deelnameformulier met
bijlagen is 28 februari 2019. Hiervoor zal enkel de poststempel
op de omslag gelden. Na deze datum komt geen enkele
aanvraag meer in aanmerking.
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.
Deze actie richt zich uitsluitend tot particulieren niet-handelaars of
niet-installateurs en er kan slechts één deelname per hoofdverblijfplaats en/of per project ingediend worden. De CASHBACKdeelnameformulieren zijn niet cumuleerbaar.
Dit reglement is onderhevig aan het Belgische recht. Alle
betwistingen met betrekking tot deze actie, zijn interpretatie of
zijn uitvoering, zijn – wanneer geen minnelijke schikking wordt
overeengekomen – onderworpen aan de rechtbank van Brussel.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel
gebruikt in het kader van deze actie. Overeenkomstig de Privacywet beschikt de deelnemer over het recht op inzage van zijn
persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens
die op hem betrekking hebben. Dit recht kan kosteloos uitgevoerd
worden op verzoek van de deelnemer via volgende adressen :
VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv, Havendoklaan 12b, 1800
Vilvoorde, of per e-mail naar vmzinc.benelux@vmzinc.com.
Door het insturen van een CASHBACK-formulier verbindt men
zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het
huidige reglement.

