
Cashback actievoorwaarden

Test panel deelnamevoorwaarden

70%
retour Deelname aan het test panel is alleen toegestaan door personen van 18 jaar of ouder.

Deelname is alleen geldig wanneer de aanvraag door Duux is goedgekeurd.
Reviews die geplaatst zijn in het verleden en/of zijn geplaatst zonder goedkeuring van aanvraag zijn uitgesloten van 
deelname en hebben geen recht op gedeeltelijke terugbetaling.
Om een deel van het aankoopbedrag retour te ontvangen moet het volgende worden opgestuurd naar Duux:
- Kopie van de bon/aankoopbewijs;
- Serienummer van het product;
- Kopie van de geschreven review.
Er wordt 70% van het aankoopbedrag incl. BTW teruggestort, exclusief eventuele verzendkosten. Het aankoopbedrag op 
het aankoopbewijs is hierbij leidend.
Gedeeltelijke terugbetaling van het aankoopbedrag is alleen mogelijk op het IBAN-nummer dat is verstrekt bij het 
versturen van het aanvraagformulier via de website.
Gedeeltelijke terugbetaling geschied enkel wanneer de review is gepubliceerd op het door duux aangegeven 
platform/website. Bij geen publicatie kunt u de review opnieuw indienen.
Gedeeltelijke terugbetaling geschied uiterlijk na 30 dagen wanneer de zichttermijn van het aankooppunt verstreken is.
Wanneer het product binnen de zichttermijn is teruggestuurd naar het aankooppunt wordt er geen gedeeltelijke 
terugbetaling uitgekeerd.
De review moet geschreven worden op het door Duux aangegeven platform/website. U bent vrij om deze review ook op 
meerdere locaties te publiceren. Wanneer de review niet minimaal op het door Duux aangegeven platform wordt 
gepubliceerd heeft u geen recht op gedeeltelijke terugbetaling.
De review moet uitsluitend door de aanvrager geschreven zijn. Het kopiëren van bestaande reviews is niet toegestaan.
De review moet authentiek zijn en mag alleen informatie bevatten die gerelateerd is aan het betreffende product.
De review moet in het Nederlands geschreven worden en tenminste uit 50 woorden bestaan.
De review wordt te allen tijde gecontroleerd door Duux. Als de gepubliceerde in strijd is met deze voorwaarden wordt een 
gedeelte van het aankoopbedrag niet terugbetaald.
Het is niet toegestaan om inhoud van een review te publiceren als deze:
- Onjuist of misleidend is, waaronder onjuiste stellingen over de functionaliteit van het product;
- Is geschreven na betaling door een derde partij;
- Inbreuk maakt op het copyright van een derde partij, portretrechten of het recht op privacy;
- In strijd is met de wet of op andere wijze ongepast is;
- Informatie bevat die verwijst naar andere websites, (e-mail)adressen, contactgegevens of telefoonnummers;
- Persoonlijke gegevens van andere personen bevat;
- Is geschreven wanneer u het betreffende product niet hebt gebruikt, gekocht of ontvangen.
Duux is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de deelnemende modellen bij de aangegeven verkooppunten. 
Als het geselecteerde product bij de aanvraag niet beschikbaar is vervalt de aanvraag per direct en kunt u naar wens een 
nieuwe aanvraag indienen voor een ander product.
Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Duux BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen
uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. 
Onze privacy statement is van toepassing en raad te plegen op onze website.
Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor
reclamedoeleinden.
Indien u dit op prijs stelt, heeft u binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of u informatie en
mededelingen van Duux wilt ontvangen.
Duux behoudt zich het recht voor de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen.
Duux is te allen tijde gerechtigd aanvragen van deelnemers aan het test panel te weigeren, zonder dat zij deze beslissing 
hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op 
schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
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Indien u een product van ons heeft getest volgens de procedure op onze website en in 
overeenstemming met deze voorwaarden ontvangt u 70% van uw aankoopbedrag retour.


