
 
PRO FORMULA CASHBACK 2020 

Actievoorwaarden Pro Formula by Diversey Cashback 2020  
 
 
1. Algemeen 
1.1 De Actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door 

Diversey gevestigd aan de Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht (hierna te noemen: "de 

Organisator") georganiseerde promotionele actie (hierna: "de Actie") en zijn te raadplegen op 
de actiesite: https://actieproformula.com/cashback/ 
 
1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de 
Actievoorwaarden.  
 
1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 
zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de 
omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de 
Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator 
bekend gemaakt worden op de actiesite: https://actieproformula.com/cashback/ 
 
1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zoveel 
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf 
nietig of vernietigbaar te zijn.  
 
1.5 De Actie begint op 15 september 2020 en eindigt op 31 oktober 2020 (hierna: "de 
Actieperiode"). 
 
1.6 Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Den Haag. 
 
2. De Actie 
2.1 Tijdens de Actieperiode kan de deelnemer het aankoopbedrag van Pro Formula claimen 

twv maximaal € 25,-- per deelnemer . De actie geldt uitsluitend bij aankoop van : 

7517913: Cif Pro Formula Ontvetter 750 ml 
100856436: Cif Pro Formula Ontvetter 5 L 
7517877: Cif Pro Formula 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger 2 L 
100837501: Sun Pro Formula 2in1 Vloeibaar Vaatwasmiddel 5 L 
100861231: Cif Pro Formula Cream Original Schuurmiddel 2 L 
7510831: Sun Pro Formula Bierglasreiniger 1 L (krimp van 2) 
101102676: Glorix Pro Formula Toiletreiniger Dikke Bleek Original 1L 
 
Iedere deelnemer mag 1 product van bovenstaande lijst kopen en cashback claimen. 
 
2.2 Deelnemers die zich gedurende de Actieperiode registreren op 
https://actieproformula.com/cashback/ en het registratieformulier invullen en een foto 
meesturen van de aankoopbon waarop de aankoop van de Pro formula product / producten 

staat vermeld, ontvangen de maximaal € 25,- Cashback, zoals verder gespecificeerd bij punt 4. 

 
2.3 De Cashback wordt binnen 4 weken uitgekeerd. Deelnemers dienen zich voor 31 oktober 
2020 te registreren via het contactformulier op https://actieproformula.com/cashback/ 
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3. Deelname 
3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen.  
3.2 Deelnemen aan de actie is per adres en per bankrekeningnummer slechts één maal 
mogelijk met een maximaal bedrag van € 25,- 
3.3 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.  
 
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 
De Organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige 
inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.  
 
3.5 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 
deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich 
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie.  
 
3.6 Indien een koper het product, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de Actie, 
retourneert, vervalt het recht op deelname. 
 
4. Cashback 
Bij de Actie ontvangt de consument de volgende Cashback:  

Maximaal € 25,-  retour bij aankoop van de volgende Pro Formula producten, per deelnemer is 

het mogelijk om 1 product van onderstaande lijst te kopen en bedrag te claimen met een 
maximale waarde van € 25,- 
7517913: Cif Pro Formula Ontvetter 750 ml 
100856436: Cif Pro Formula Ontvetter 5 L 
7517877: Cif Pro Formula 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger 2 L 
100837501: Sun Pro Formula 2in1 Vloeibaar Vaatwasmiddel 5 L 
100861231: Cif Pro Formula Cream Original Schuurmiddel 2 L 
7510831: Sun Pro Formula Bierglasreiniger 1 L (krimp van 2) 
101102676: Glorix Pro Formula Toiletreiniger Dikke Bleek Original 1L 
 
5. Uitkering van het bedrag 
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode de in de Actievoorwaarden 
genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het Cashback bedrag.  
 
5.2 Het Cashback bedrag is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor 
andere goederen of diensten. Per aangekocht product is slechts één aanvraag voor Cashback 
toegestaan. Bij weigering of niet aanvaarding van het Cashback bedrag of de aan het 
Cashback bedrag verbonden voorwaarden, zal het Cashback bedrag niet worden uitgekeerd.  
 
5.3 De deelnemer ontvangt na het invullen van de gegevens een bevestiging via de e-mail. 
Binnen 4 weken wordt het Cashback bedrag op het opgegeven rekeningnummer gestort.  
 
5.4 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van het Cashback bedrag, vervalt deze 
aan de Organisator. 
 
6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten. 
 
6.2 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere 
wijze verband houdende met: 
- de door haar uitgegeven Cashback; 
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- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie indien de omstandigheden dit 
vereisen; 

- het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde. 
 
6.3 De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief  
gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks 
tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator 
uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen 
recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de 
uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren 
en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator. 
 
6.4 De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan de 
Actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze 
voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te 
melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor 
aansprakelijk kan worden gehouden. 
 
6.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. De Organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde 
bepaling in acht zal worden genomen. 
 
7. Persoonsgegevens 
7.1 De Organisator heeft aandacht voor uw privacy en de persoonsgegevens die u verstrekt, 
zullen door de Organisator uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van de Actie. Uw 
persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde computer en handmatig toegankelijke 
bestanden. Met het inzenden van het aanvraagformulier gaat u automatisch akkoord dat uw 
gegevens in het bestand van de Organisator worden opgenomen. Deze worden zorgvuldig en 
volgens de privacy policy van Organisator beheerd. U heeft het recht uw gegevens in te zien, te 
corrigeren, bij te werken of te wissen.  
 
8. Correspondentie en klachten 
8.1 Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden. 
 
8.2 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld 
worden aan de Organisator: 
Diversey (nele.somers@diversey.com) 
 
8.3 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de 
Organisator.  
 
8.4 De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) 
beantwoorden van vragen. 
 
9. Slotbepaling 
Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers. 


