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Cashback actie: Bosch SDA Lente 2023  

In de periode van 01/04/2023 t.e.m. 31/05/2023 biedt Bosch u een cashback actie bij aankoop van een deelnemend 
Bosch klein elektro toestel. 

Actievoorwaarden: 

- BSH Home Appliances NV (BSH), met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 7 Box 400, ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.054.226, organiseert een consumentenactie “Cashback 
Bosch SDA Lente 2023” die aanvangt op 01/04/2023 en eindigt op 31/05/2023. 

- Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels gelegen in België, internetaankopen op .be websites of aankopen op 
bol.com met levering in België tussen 01/04/2023 en 31/05/2023.  

- Voor registratie van de aangekochte actiemodellen wordt verwezen naar het online registratieformulier op 
https://www.bosch-home.be/nl/acties. Online registratie van de aankopen kan tot 16/06/2023. 

- Indien de consument een deelnemend toestel heeft aangekocht in voormelde periode en aan alle actievoorwaarden 
werd voldaan, heeft hij/zij recht op een cashback indien de registratieprocedure correct gevolgd wordt. 

- Volledige lijst met deelnemende toestellen met corresponderend cashback bedrag kan u terugvinden op het einde 
van dit document. 

- Hoe je cashback aanvragen? 
Via de actieleaflet: 

1. Scan de QR-code van de actie of stuur een SMS naar 0460 21 35 80 met de actiecode die op de actieleaflet 
vermeld staat. 

2. Je krijgt een persoonlijke link per SMS teruggestuurd. 

3. Klik op deze link, vul de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde foto’s of documenten toe. 

4. Indien je aanvraag volledig en correct is, ontvang je binnen de 10 weken na goedkeuring je cashback. 

Via de website https://www.bosch-home.be/nl/acties: 

1. Klik op de aanvraaglink bij de actie waaraan u wil deelnemen, vul de gevraagde gegevens in en voeg de 
gevraagde foto’s of documenten toe. 

2. Indien je aanvraag volledig en correct is, ontvang je binnen de 10 weken na goedkeuring je cashback. 

- Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels het online registratieformulier – vergezeld van onderstaande 
documenten worden in behandeling genomen: 

o Het aankoopbewijs 

o De streepjescode uitgeknipt uit de verpakking 

o Het typeplaatje op het toestel met serienummer (S-nr) (niet voor mixers) 

Met een aankoopbewijs bedoelen we een kassaticket of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de 
aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de handelaar. Bestelbonnen of 
leveringsbonnen worden niet geaccepteerd. 

- In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal (zoals hierboven gemeld) niet binnen 10 kalenderdagen na 
online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige 
aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook. 

- Per aangekocht deelnemend toestel kan maar 1 cashback aangevraagd worden. 
De actie is beperkt tot een maximum van 5 aangekochte toestellen en dus 5 terugbetalingen per huishouden. 

- De actie is niet cumuleerbaar met andere acties. 

- Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk met een bankrekeningnummer van een bankfiliaal dat gevestigd is in 
de Europese Economische Ruimte. 

- Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste 
online registratiedatum van 16/06/2023 worden niet behandeld. 

- De deelnemer ontvangt het refundbedrag uiterlijk 10 weken nadat BSH de online registratie met aankoopbewijs en 
foto’s heeft ontvangen en goedgekeurd. 

- Producten die zijn teruggestuurd naar de verkopende partij of door de verkopende partij zijn teruggenomen, komen 
niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft de deelnemer zijn aanvraag echter al ingediend, dan dient 
deze het ontvangen refundbedrag volledig en zonder aftrek aan BSH terug te storten. Hiervoor kan deze  contact 
opnemen met bosch.be@hashting.support 
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- Deelname aan de actie is uitsluitend toegankelijk voor consumenten en niet voor corporaties of een professionele 
organisatie van welke aard dan ook. 

- BSH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen in de winkel en/of webshops van 
aangesloten dealers en/of bij de verkoopkanalen van BSH zelf. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen 
niet voorradig zijn, dan ontstaat er geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie. 
Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit BSH van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen 
mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan de actie. 

- BSH behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons)gegevens, documenten en bijlagen op misbruik 
en/of fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of fraude vermoed wordt, behoudt BSH zich het recht voor om: 

o een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een deelnemer. Wanneer de 
deelnemer niet reageert, kan BSH besluiten deze uit te sluiten voor huidige en toekomstige BSH-acties; 

o een deelnemer en door deze verstrekte (persoons)gegevens te blokkeren voor verdere deelname aan 
huidige en toekomstige BSH-acties; 

o de (persoons)gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en 
toekomstige BSH-acties; 

o eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer; 

o onterecht geclaimde refunds, alsook door BSH gemaakte kosten voor fraude- en/of misbruikonderzoek en 
voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer; 

o al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en/of fraude. 

- BSH behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook de actie te wijzigen, uit te breiden, te verkorten, te 
schorsen of in te trekken zonder mededeling en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Geen 
schadevergoeding, vervangend product of actie, in welke vorm dan ook, kan worden gevorderd door een deelnemer. 

- BSH, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie 
voortvloeiende handelingen en/of kosten van een deelnemer. BSH en de door haar ingeschakelde hulppersonen en 
derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) een deelnemer voor enige schade, 
direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met huidige actie, waaronder het niet of niet 
tijdig verstrekken van het refundbedrag. 

- Druk- en zetfouten voorbehouden. 

- Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. 

- Bij vragen i.v.m. uw dossier kunt u per e-mail contact opnemen met Hashting via bosch.be@hashting.support 

- De persoonsgegevens dewelke BSH ontvangt in het kader van de deelname aan huidige actie, zullen verwerkt worden 
in een databank en zullen op vertrouwelijke wijze verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. BSH zal de persoonsgegevens van de 
deelnemers enkel verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in het inschrijvingsformulier met de toestemming 
van de deelnemers. De deelnemers beschikken over de rechten zoals beschreven in het inschrijvingsformulier. Voor 
alle bijkomende informatie omtrent de policy van BSH in het kader van bescherming van persoonsgegevens, gelieve 
volgende website raad te plegen voor meer informatie: https://www.bosch-
home.be/nl/metapages/impressum/privacyverklaring. 

- BSH geeft uw persoonsgegevens door en geeft de verwerking ervan in onder-aanneming aan Hashting, gesitueerd in 
de Europese Unie met als doel de deelname aan deze promotionele actie te beheren. 

- Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij BSH te informeren door te mailen naar: Data-
Protection-BE@bshg.com. 

- De actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle 
geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid 
van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 
van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 
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DEELNEMENDE TOESTELLEN 

 

VIB EAN-code 

Cashback obv 
- aankoopprijs betaalt 

door de consument 
- vast bedrag  

afhankelijk van de 
aangekochte VIB 

1/ KEUKENROBOTS / ROBOTS DE CUISINE 

MUM 9 / OPTIMUM   

MUM9YX5S12 4242002938257 >589: €100 
449 - 588: €50 MUM9A66R00 4242005198009 

MUM5 / MUM SERIE 4 / MUM SERIE 2 

MUM5XW10 4242005185214 

> 419 : €100 
359 - 418: €60 
300 - 358: €40 
250 - 299: €30 
179 - 249 : €20 

MUM58259 4242005041282 

MUM58257 4242002909608 

MUM58M59 4242005041275 

MUM58A20 4242005134496 

MUM58234 4242002916996 

MUM58231 4242002909585 

MUM50131 4242005085828 

MUMS2VM00 4242005252350 

MUMS2ER01 4242005252329 

MUMS2EB01 4242005252312 

2/ MIXERS     

STAAFMIXERS     

MSM6M8X1 4242005346592  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 149€ : 40€ 
124 € - 148,99€ : 25 € 
99 € - 123,99 € : 20 € 
69 € - 98,99 € : 15 € 
54 € - 68,99 € : 10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSM6M871 4242005400577 

MSM6M821 4242005346608 

MSM6M820 4242005400348 

MSM6M810 4242005340583 

MSM6M623 4242005346776 

MSM6M622 4242005346462 

MSM6M610 4242005340576 

MSM4B670 4242005346615 

MSM4B621 4242005346622 

MSM4B620 4242005346639 

MSM4B610 4242005340552 

MS8CM61X1 4242005189595 

MS8CM6190 4242005170265 

MS8CM61V5 4242005223145 

MS8CM61V1 4242005223152 

MS6CM4190 4242005242009 

MS62B6190 4242005171712 

MS6CB61V5 4242005197736 

MS6CM6166 4242005189625 

MS8CM6160 4242005189588 

MS6CM6155 4242005189618 

MS8CM6120 4242005189571 

MS6CB61V1 4242005197743 

MSM4B623 4242005400614 

MS84CB6110 4242005282487 

MS8CM6110 4242005170241 

MS64M6170 4242005171682  
 
 
 
 
 

> 149€ : 40€ 
124 € - 148,99€ : 25 € 
99 € - 123,99 € : 20 € 
69 € - 98,99 € : 15 € 
54 € - 68,99 € : 10 € 

 

MS6CM6157 4242005307821 

MS6CB6157 4242005307791 

MSM6M620 4242005400584 

MS61B6170 4242005171705 

MS61B6150 4242005309986 

MS6CM4160 4242005233458 

MS6CM4150 4242005233441 

MS6CM6120 4242005171675 

MS62M6110 4242005171569 

MS6CA4150 4242005171989 

MSM4W421 4242005398485 

MSM4W420 4242005398478 

MS6CB6110 4242005171699 

MS6CM4110 4242005233434 

MSM4W220 4242005340538 

MS6CA4120 4242005189632 

HANDMIXERS     

MFQ49300 4242005297047 15 € 

MFQ4930B 4242005297054 15 € 

MFQ49700 4242005303984 15 € 

MFQ4980B 4242005297061 15 € 

MFQ4990B 4242005297771 15 € 

3/ LIQUID HEALTH   

Blenders     

MMBV625M 4242005105731 40 € 

MMBH6P6B 4242002997575 30 € 

MMB6384M 4242005216017 20 € 

MMB6382M 4242005216000 20 € 

MMB6177S 4242005319275 20 € 

MMB6174S 4242005215997 20 € 

MMB6172S 4242005215980 20 € 

MMB6141S 4242005215973 10 € 

MMB6141B 4242005215164 10 € 

MMB2111S 4242005257492 10 € 

MMB2111M 4242005257508 10 € 

4/ SLEDESTOFZUIGER / ASPI- TRAINEAUX 

Stofzuigers met zak / Avec sac   

BGL8PET2 4242005202645 40 € 

BGL8SIL6 4242005202850 40 € 

BGL8SIL5 4242005202843 40 € 

BGL6PET1 4242005232338 40 € 

BGL6POW2 4242005232321 30 € 

BGL6POW1 4242005227853 30 € 

BGLS4PET2 4242005202935 20 € 

BGLS4HYG2 4242005200177 20 € 

BGLS4SIL1 4242005200207 20 € 

BGBS4HYG1 4242005200184 20 € 

BGB8PET1 4242005202812 15 € 

BGLS4X210 4242005200221 15 € 

BGLS2BA3H 4242005311019 10 € 

BGLS4POW2 4242005194841 10 € 

BGLS4SIL2 4242005221424 10 € 
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Stofzuigers zonder zak / Sans sac 

BGS7POW1 4242005248216 80 € 

BGS7SILALL 4242005036448 40 € 

BGS7SIL64 4242002997957 40 € 

BGC41PET2 4242005389148 40 € 

BGS41PET1 4242005202300 40 € 

BGS41POW2 4242005302703 30 € 

BGS41SIL66 4242005168682 30 € 

BGS41K332 4242005168392 30 € 

BGS21X320 4242005284207 20 € 

BGS7PET 4242005203253 20 € 

BGC41Q69 4242005168675 10 € 

5/ UNLIMITED     

Unlimited Serie 8   

BBS812PCK 4242005180905 

  
479€ - 528,99 € : 40 €     
529 € - 598,99 € : 60 €   

> 599€ : 100 € 

BBS8214 4242005268863 

BSS8224 4242005269167 

BBS8214PET 4242005268979 

BCS812INF 4242005180882 

BCS8214ANM 4242005269013 

BCS8214BL  4242005269020 

BCS8214PRQ 4242005269037 

BCS8224WA 4242005269051 

BCS8225POW 4242005269068 

BCS82BL24 4242005269075 

BCS82PWR25 4242005269112 

Unlimited Serie 7   

BCS712XXL 4242005307036 

 
289€ - 348,99€ : 40€ 

> 349€: 50€ 

BCS711PET 4242005307005 

BCS711MAT 4242005362677 

BCS711A 4242005306978 

BBS711W 4242005306657 

BCS711XXL 4242005307012 

 


