
Hoe profiteren van deze terugbetalingsactie?
Inschrijving:
1   U dient zich verplicht in te schrijven op velux.be, vanaf 21/09/2020 tot en met 15/11/2020. Ter bevestiging ontvangt 

u een e-mail met een unieke link voor uw aanvraag tot terugbetaling.

Terugbetaling:
2  Klik de link in de e-mail aan en vul het terugbetalingsformulier in op de website van onze partner.  

We vragen u:

 •  Een kopie van uw factuur van uw installateur (of uw aankoopfactuur indien u de vensters zelf plaatste) met 
vermelding van de product referenties bij te voegen.  De factuur moet gedateerd zijn tussen 21/09/2020 en 
20/02/2021 incl.

 •  De EAN codes van de aangekochte producten in te vullen: referentie 570XXX (13 cijfers). U vindt deze op de 
verpakking van het product, onder de barcode (aarzel niet om uw installateur om de verpakking te vragen).

 •  Het IBAN-nummer van uw bankrekening.

Het totaalbedrag van uw terugbetaling zal tussen 4 en 8 weken na ontvangst van uw aanvraag op uw bankrekening 
teruggestort worden indien uw dossier volledig is (de aanvraag tot terugbetaling dient te gebeuren voor 28/02/2021).

Voor alle vragen over de terugbetaling, kan u de firma HighCo Data contacteren op +32 (0)2 352 03 90.

Vervang uw oude VELUX dakvensters 
door nieuwe en geniet van 
uitzonderlijke cashbacks.
Er wachten u zalige nachten.

 150 €*  

 300 €* 

 400 €* 

 500 €* 

bij aankoop van 3 vensters voor 
hellende daken of bij aankoop van  
1 STUDIO dakvenster.

bij aankoop van 2 vensters voor  
hellende daken.

bij aankoop van 5 vensters voor hellende 
daken of bij aankoop van 2 vensters voor 
hellende daken en 1 STUDIO dakvenster.

bij aankoop van 4 vensters voor hellende 
daken of bij aankoop van 1 venster voor 
hellende daken en 1 STUDIO dakvenster.Tot 

500 € 
terugbetaald*

*  Algemene voorwaarden van de promotie: om van deze promotie te kunnen profiteren, moet u zich vooraf hebben geregistreerd voor de actie op velux.be tussen 
21/09/2020 en 15.11.2020. Aanbod geldig voor de eerste 5.000 inschrijvingen via het actieformulier op velux.be en dit vóór 15/11/2020. Aanbod geldig voor aankopen 
van de volgende VELUX producttypes tussen 21/09/2020 en 20/02/2021 inclusief, in België en het Groothertogdom Luxemburg: Voor de aankoop van een VELUX 
dakvenster voor hellende daken (types GDL, GEL, GGL, GGU, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU en GGLS STUDIO) en/of 
VELUX platdakvenster (inclusief een type CFP/CVP/CXP of CSP basis met ISD type afdekschelp/beschermglas). (Let op: voor hellende dakvensters: niet inbegrepen 
zijn dakvensters type GIL.) Persoonlijk aanbod en alleen geldig voor personen die in het bezit zijn van de unieke link, vindbaar in de e-mail ter bevestiging van hun 
inschrijving. Alle verzoeken om terugbetaling moeten voor 28/02/2021 worden ingediend. Er wordt slechts 1 globale en definitieve factuur per terugbetaling aanvaard. 
Wij accepteren slechts 1 terugbetalingsaanvraag per promotionele actie per huishouden. Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige verzoeken om terugbetaling, 
onvolledige aanvragen of aanvragen die vergezeld gaan van een factuur waarvan de datum van aankoop niet overeenstemt met de hierboven vermelde actieperiode. 
Offertes en leveringsbonnen worden niet geaccepteerd, enkel de factuur. Er worden geen aanvragen per post geaccepteerd. Terugbetaling geldig voor maximaal 5 VELUX 
dakvensters voor hellende daken per huishouden (1 STUDIO dakvenster - type GGLS - telt als 3 dakvensters), dus maximaal 500€ voor dakvensters voor hellende daken, 
en/of maximaal 5 VELUX platdakvensters per huishouden (deze terugbetaling voor platdakvensters geldt alleen voor de aankoop van het volledige platdakvenster, dat 
wil zeggen inclusief basis en afdekschelp/beschermglas), en ook hier maximaal 500€ voor platdakvensters. De maximale potentiële terugbetaling per huishouden per 
IBAN-rekening is daarom beperkt tot 1.000€. Deze promotie kan niet worden gecumuleerd met andere acties, noch worden geruild op de verkooppunten. Uw gegevens 
zullen worden bewaard in een database bij VELUX Belgium NV, Bd. De l’Europe 121, 1301 Bierges, geregistreerd bij de KBO onder nr. 0412.621.370. U heeft het recht om 
uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Voor elke aanvraag in dit verband kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info-be@velux.
com. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie en om het reglement van de actie te raadplegen, kunt u de website velux.be bezoeken vanaf 
21/09/2020. V.U.: M. Marlier – Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (VELUX).



Beleef het verschil met de VELUX 
platdakvensters en geniet van  
VELUX cashbacks!

 100 €* 

 200 €* 

 300 €* 

 400 €* 

 500 €* 

Tot 

500 € 
terugbetaald*

Hoe profiteren van deze terugbetalingsactie?
Inschrijving:
1   U dient zich verplicht in te schrijven op velux.be, vanaf 21/09/2020 tot en met 15/11/2020. Ter bevestiging ontvangt 

u een e-mail met een unieke link voor uw aanvraag tot terugbetaling.

Terugbetaling:
2  Klik de link in de e-mail aan en vul het terugbetalingsformulier in op de website van onze partner.  

We vragen u:

 •  Een kopie van uw factuur van uw installateur (of uw aankoopfactuur indien u de vensters zelf plaatste) met 
vermelding van de product referenties bij te voegen.  De factuur moet gedateerd zijn tussen 21/09/2020 en 
20/02/2021 incl.

 •  De EAN codes van de aangekochte producten in te vullen: referentie 570XXX (13 cijfers). U vindt deze op de 
verpakking van het product, onder de barcode (aarzel niet om uw installateur om de verpakking te vragen).

 •  Het IBAN-nummer van uw bankrekening.

Het totaalbedrag van uw terugbetaling zal tussen 4 en 8 weken na ontvangst van uw aanvraag op uw bankrekening 
teruggestort worden indien uw dossier volledig is (de aanvraag tot terugbetaling dient te gebeuren voor 28/02/2021).

Voor alle vragen over de terugbetaling, kan u de firma HighCo Data contacteren op +32 (0)2 352 03 90.

*  Algemene voorwaarden van de promotie: om van deze promotie te kunnen profiteren, moet u zich vooraf hebben geregistreerd voor de actie op velux.be tussen 
21/09/2020 en 15.11.2020. Aanbod geldig voor de eerste 5.000 inschrijvingen via het actieformulier op velux.be en dit vóór 15/11/2020. Aanbod geldig voor aankopen 
van de volgende VELUX producttypes tussen 21/09/2020 en 20/02/2021 inclusief, in België en het Groothertogdom Luxemburg: Voor de aankoop van een VELUX 
dakvenster voor hellende daken (types GDL, GEL, GGL, GGU, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU en GGLS STUDIO) en/of 
VELUX platdakvenster (inclusief een type CFP/CVP/CXP of CSP basis met ISD type afdekschelp/beschermglas). (Let op: voor hellende dakvensters: niet inbegrepen 
zijn dakvensters type GIL.) Persoonlijk aanbod en alleen geldig voor personen die in het bezit zijn van de unieke link, vindbaar in de e-mail ter bevestiging van hun 
inschrijving. Alle verzoeken om terugbetaling moeten voor 28/02/2021 worden ingediend. Er wordt slechts 1 globale en definitieve factuur per terugbetaling aanvaard. 
Wij accepteren slechts 1 terugbetalingsaanvraag per promotionele actie per huishouden. Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige verzoeken om terugbetaling, 
onvolledige aanvragen of aanvragen die vergezeld gaan van een factuur waarvan de datum van aankoop niet overeenstemt met de hierboven vermelde actieperiode. 
Offertes en leveringsbonnen worden niet geaccepteerd, enkel de factuur. Er worden geen aanvragen per post geaccepteerd. Terugbetaling geldig voor maximaal 5 VELUX 
dakvensters voor hellende daken per huishouden (1 STUDIO dakvenster - type GGLS - telt als 3 dakvensters), dus maximaal 500€ voor dakvensters voor hellende daken, 
en/of maximaal 5 VELUX platdakvensters per huishouden (deze terugbetaling voor platdakvensters geldt alleen voor de aankoop van het volledige platdakvenster, dat 
wil zeggen inclusief basis en afdekschelp/beschermglas), en ook hier maximaal 500€ voor platdakvensters. De maximale potentiële terugbetaling per huishouden per 
IBAN-rekening is daarom beperkt tot 1.000€. Deze promotie kan niet worden gecumuleerd met andere acties, noch worden geruild op de verkooppunten. Uw gegevens 
zullen worden bewaard in een database bij VELUX Belgium NV, Bd. De l’Europe 121, 1301 Bierges, geregistreerd bij de KBO onder nr. 0412.621.370. U heeft het recht om 
uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Voor elke aanvraag in dit verband kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info-be@velux.
com. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie en om het reglement van de actie te raadplegen, kunt u de website velux.be bezoeken vanaf 
21/09/2020. V.U.: M. Marlier – Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (VELUX).

bij aankoop van 
1 platdakvenster.

bij aankoop van 
2 platdakvensters.

bij aankoop van 
3 platdakvensters.

bij aankoop van 
4 platdakvensters.

bij aankoop van 
5 platdakvensters.


