
 

 

DEELNAME /ACTIEVOORWAARDEN 

1. Deze promotie is een consumentenpromotie en is alleen 
beschikbaar voor de consument die het product heeft 
gekocht inclusief professionele fotografen en professionele 
videografen. Claims van bedrijven, organisaties, instellingen 
en resellers zijn uitgesloten van deze promotie. Deelnemers 
aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn. 
 
2. De promotie is alleen van toepassing bij aankoop van 
nieuwe producten (d.w.z. geen tweedehands, 
geretourneerde, refurbished producten of showmodellen) 
die door Sony zijn geleverd en gedistribueerd. 
 
3. Koop één van de actiemodellen tussen 1 november 2022 
t/m 15 januari 2023. 
 
4. Log in op uw My Sony-account via www.sony.nl. Als u 
nog geen My Sony-account heeft, kunt u dit aanmaken via 
www.sony.eu/mysony. Nadat u bent ingelogd dient u uw 
product te registreren. Klik hiervoor in het hoofdmenu op 
uw profiel en selecteer ‘Een nieuw product registreren’. 
 
Vervolgens kunt u uw claim indienen via 
www.sony.nl/acties. Selecteer de promotie waaraan u wilt 
deelnemen en vul uw gegevens in.  
 
Om uw claim te voltooien dient u de originele witte sticker 
met het model, het serienummer en de barcodes uit de 
verpakking te knippen. Maak hiervan een foto, alsmede 
een foto van de aankoopbon waarop alle gegevens staan 
zoals de winkelgegevens, de productnaam en 
aankoopdatum. Indien het serienummer niet is uitgeknipt 
uit de doos, wordt de claim niet geaccepteerd. 
 
Let op: Vraag in de winkel altijd om de originele 
verpakking en behoud deze voor het claimen van de 
cashback. Hebt u geen doos ontvangen bij aankoop van 
een Accessoire Product? Maak dan een foto van het 
serienummer met het product in uw hand 
 
Online bestellingsbevestigingen worden niet 
geaccepteerd als aankoopbewijs. 
 
5. Claims kunt u indienen vanaf de datum van aankoop van 
het betreffende product of de relevante producten. Claims 
die vóór de actieperiode zijn ingediend, worden afgewezen. 
 
6. Alle claims die met betrekking tot 
de actie worden ingediend, moeten 
vóór middernacht (CET) op 15 maart 2023 
zijn ontvangen. Na deze datum worden geen 
claims meer geaccepteerd. 

7. Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij officiële 
dealers van Sony die aan deze promotie deelnemen in de 
Benelux. Ga naar www.sony.nl/promo/camera/dealerlijst 
voor een overzicht van deelnemende winkels. 
Sony accepteert geen claims van producten die gekocht zijn 
via eBay of van externe verkopers zoals Amazon of 
Marktplaats. Om twijfels te voorkomen accepteert Sony 
claims van Amazon Marketplace alleen als de reseller wordt 
vermeld in de lijst van officiële dealers van Sony voor deze 
campagne. 
 
Heeft u een product gekocht in Luxemburg, dan dient u een 
My Sony-account te creëren via de Belgische website 

www.sony.be/nl. (Ook als u reeds beschikt over een My 
Sony-account via Luxemburg). Volg de stappen bij punt 4. 
 
8. Bij een onvolledige claim, wordt de deelnemer op de 
hoogte gebracht via e-mail. Aan u wordt verzocht om 
binnen 14 kalenderdagen de juiste en geldige documenten 
op te sturen die 
vereist zijn voor deelname. 
 
9. Per consument kunnen maximaal 5 actiemodellen 
worden geclaimd. Elke afzonderlijke verkooptransactie 
moet als afzonderlijke cashback-claim worden ingediend. 
Het is niet toegestaan om meer dan 2 actiemodellen van 
hetzelfde model te claimen. De actie is geldig in combinatie 
met andere Sony promoties. 
 
10. U ontvangt het retourbedrag tussen 30 en 60 dagen na 
acceptatie van de claim, mits uw inzending voldoet aan alle 
criteria. In het geval waar we deze deadline niet kunnen 
halen, doen we dit zo snel als mogelijk. 
 
11. De cashback wordt overgemaakt in Euro. Als u 
bankrekeninggegevens opgeeft in een land buiten het land 
van aankoop, accepteert u dat het bedrag dat u ontvangt, 
kan variëren, afhankelijk van de lokale valuta en wisselkoers 
op de datum van betaling. Zorg ervoor dat uw bank 
betalingen accepteert in Euro - Sony accepteert geen 
aansprakelijkheid in het geval uw bank geen betalingen in 
deze valuta accepteert of voor eventuele gerelateerde 
bankkosten. Betalingen worden alleen overgemaakt naar 
Europese bankrekeningen. Alternatieve cashback-uitvoering 
is niet mogelijk. 
 
12. Sony is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid 
van de actieproducten op het verkooppunt. Voor deelname 
aan deze actie moet het product binnen de actieperiode 
zijn gekocht, gefactureerd en uitgeleverd. 
 
13. Valse, gewijzigde of vervalste facturen worden 
afgewezen en de gerelateerde claim wordt behandeld als 
een frauduleuze claim. In het geval dat het bewijs van 
aankoop een orderdatum vermeldt dat anders is dan de 
datum waarop het aankoopbewijs is uitgegeven 
(factuurdatum), wordt de aankoopdatum uitsluitend 
bepaald door verwijzing naar de orderdatum. Sony behoudt 
zich het recht voor om aanvullende informatie en / of 
ondersteunende documenten op te vragen om de 
geldigheid van de claim te verifiëren.  
 
14. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op cashback 
met betrekking tot een product dat wordt geretourneerd 
aan de verkoper. Sony kan de serienummers bij de verkoper 
controleren als het product is geretourneerd. Als er al 
cashback is betaald voor een geretourneerd product, dan 
heeft Sony het recht om het desbetreffende bedrag bij u te 
verhalen. 
 
15. Sony behoudt zich het recht om de cashback-betaling in 
te houden en / of te weigeren wanneer: (i) we vermoeden 
dat een claim in het kader van deze promotie vals of 
frauduleus is (ii) bij een claim een serienummer wordt 
gebruikt welke al bij een eerdere promotie of een eerdere 
claim onder deze promotie is gebruikt, of (iii) een persoon 
bij een eerdere promotie een claim heeft ingediend die 
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frauduleus was of anderszins in strijd met de voorwaarden 
van de betreffende promotie. Sony behoudt zich het recht 
voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke eiser 
die opzettelijk een frauduleuze claim indient. 
 
16. Sony behoudt zich het recht voor om de actie op elk 
moment stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke 
opgave. 

 
17. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u van maandag 
t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur bellen naar +31 (0) 
203469524 of neem contact op via het online 
contactformulier www.sony.nl/cashbackcontact 
 
18. Druk- en typefouten voorbehouden.

 

DEELNEMENDE PRODUCTEN 

 

Categorie Model Cashback  € 

 

A7CL (A7C + SEL2860) 
Zwart of Zilver 

 200 

A7C Zwart of Zilver  200 

A7M3  200 

α Camera’s met  A7M3K (A7M3 + SEL2870)  200 

verwisselbare lenzen 
A7M3G (A7M3 + 
SEL24105G) 

 400 

 A7RM4  300 

 A7RM4A  300 

 A9M2  300 

α Lenzen 

SEL100400GM  200 

SEL11F18  50 

SEL1018  50 

SEL1224G  100 

SEL1224GM  200 

SEL135F18GM  100 

SEL1635GM  200 

SEL1635Z  200 

SEL1655G  100 

SEL1670Z  100 

SEL18200LE  50 

SEL200600G  100 

SEL15F14G  100 

SEL24105G  200 

SEL24240  100 

SEL2470GM   200 

SEL2470Z  200 

SEL24F14GM  100 

SEL35F14Z  100 

SELP1020G  100 

SEL14F18GM  200 

SEL55F18Z  100 

SEL70200G  200 

SEL50F12GM  200 
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SEL70300G  100 

SEL85F14GM  200 

SEL90M28G  100 

Accessoires 

HVL-F60RM2  50 

NPA-MQZ1K  50 

HVL-F32M  30 

HVL-F28RM  30 

HVL-F20M  20 

VG-C3EM  40 

VG-C4EM  50 

ECM-B1M  40 

XLR-K3M  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


