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Actievoorwaarden Ledenvoordeelactie 01/04/2021 – 30/09/2022 

Recticel Insulation 
 

 

Ontvang bij bestelling vanaf 100 m² dakisolatie uw cashback. 

1. Deelname aan deze actie is voorbehouden aan landbouwers of veehouders die in België 

woonachtig zijn en lid zijn van de Boerenbond. Verdelers van Recticel producten en privépersonen 
zijn hiervan uitgesloten. 

2. De sales promoactie wordt georganiseerd door NV Recticel, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, 
afdeling Recticel Insulation, waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in de Zuidstraat 15 te 8560 
Wevelgem. 

a. Deze actie is uitsluitend geldig na de aankoop van agrarische dakisolatieplaten van het type  
Powerline® en/of Lumix® met een dikte van 6 cm of meer. De actie is geldig voor aankopen tussen 
01/04/2021 en 30/09/2022. Enkel de datum van de betreffende factuur of facturen op naam van 
het agrarisch bedrijf dat lid is van de Boerenbond geldt. 

b. Bij aankoop van minstens 100 m² van het type platen benoemd in punt 2a ontvangt u een 
cashback van 35 eurocent per vierkante meter. Het agrarisch bedrijf dat lid is van de Boerenbond 
kan hiervoor 1 of verscheidene facturen voorleggen die alle op naam staan van hetzelfde bedrijf. 

4. Deelnemen kan enkel via de Recticel-website www. cashback.recticelinsulation.be. De 
deelname is volledig wanneer alle verplichte velden in het deelnameformulier (waaronder uw 
aankoopfactuur,  uw lidnummer van boerenbond, een foto van het leesbare serienummer met 
productiedatum van een isolatieplaat (dit staat op de achterzijde van iedere plaat),  naam 
rekeninghouder en uw bankrekeningnummer om de cashback uit te voeren), zijn ingevuld en de 
boodschap op het scherm verschijnt dat uw inschrijving goed is ontvangen. De cashback kan 
aangevraagd worden tot 31/12/2022. 

5. Wanneer aan de voorwaarden van deze actie niet is voldaan of wanneer niet alle gevraagde 
gegevens zijn verschaft, dan wordt de deelname zonder verwittiging buiten beschouwing gelaten. 

6. Deze actievoorwaarden zijn ter beschikking op de website van de organisator 
(voordeelactie.recticelinsulation.be) of zullen opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een 
aanvraag indient per brief aan Recticel Insulation, Zuidstraat 15 te 8560 Wevelgem en bij zijn 
aanvraag een geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag bijvoegt. 

Behalve de verzending van onderhavig reglement, zal er geen briefwisseling of andere 

communicatie gevoerd worden omtrent de actie of deze voorwaarden.  

7. Recticel kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden door melding op 
haar website. 
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9. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting van 
de actie wegens overmacht. 

10. Bescherming van persoonsgegevens 

Recticel heeft persoonsgegevens nodig van de deelnemers om advies te geven en om de cashback 
mogelijk te maken. 

Recticel gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het verlenen van advies en voor de 
uitvoering en afhandeling van de cashback actie. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is 
toestemming. 

De persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor deze 
doeleinden, als de deelnemer toestemming heeft gegeven of Recticel hier wettelijk toe verplicht 
is. 

Recticel behoudt zich het recht voor om de gegevens van deelnemers naar de dealer te sturen bij 
wie de deelnemer de producten heeft gekocht. Recticel kan vragen of de deelnemer zich heeft 
teruggetrokken uit het koopcontract. In dat geval vervalt het recht van de deelnemer op cashback. 

Voor zover de deelnemer ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (bv. Nieuwsbrief, promoties, ...), wordt de 
rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van toestemming. De gegeven 
toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De herroeping is alleen effectief voor de 
toekomst. Verwerking die plaatsvond vóór de intrekking wordt niet beïnvloed. 

Als de deelnemer Recticel producten heeft gekocht, kan Recticel de deelnemer van tijd tot tijd per 
e-mail of brief informeren over vergelijkbare producten en diensten van ons, tenzij de deelnemer 
zich heeft uitgeschreven. Wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang 
bij directe reclame. De deelnemer kan te allen tijde zonder extra kosten zich uitschrijven zodat 
zijn e-mailadres en postadres niet wordt gebruikt voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de 
link aan het einde van elke e-mail of per e-mail naar privacy.insulation@recticel.com  

De Boerenbond ontvangt van Recticel geen persoonsgegevens, maar enkel anonieme rapporten 
met betrekking tot het succes van de actie. 

De deelnemer heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en 
het recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De 
deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

De gegevens van de deelnemers worden verwijderd binnen 2 jaar na afloop van de actie of binnen 
de maand nadat de toestemming is ingetrokken en de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. 

Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunnen de deelnemers terecht op 
privacy.insulation@recticel.com  

11. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit 

reglement, alsook alle beslissingen omtrent deze actie die door Recticel worden genomen. 
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