
*Algemene voorwaarden: om van deze promotie te genieten, is het noodzakelijk om zich tussen 01/02/2021 en 31/03/2021 (inbegrepen) te registreren voor de actie 
op velux.be. Aanbod geldig bij aankoop in België of in het Groothertogdom Luxemburg tussen 01/02/2021 en 30/06/2021 inbegrepen van volgende VELUX producten : 
VELUX dakvensters voor hellende daken opgenomen in de brochure ‘Informatie en Prijzen’. Het gaat hierbij om de types GDL-GEL-GGL-GGU-GIU-GPL-GPU-GTL-GTU
-GXL-GXU-VEA-VEB-VEC-VFA-VFB-VFE-VIU-GGLS 2in1 en GGLS 3in1. Niet inbegrepen: dakvensters type GIL en de beglazing 70 voor dakvensters types GGLS 2in1 
en 3in1. Persoonlijk aanbod en enkel geldig voor particulieren die in het bezit zijn van een unieke link, ontvangen via e-mail ter bevestiging van hun inschrijving. Terugbetaling 
geldig voor maximum 5 VELUX dakvensters voor hellende daken per huishouden, wetende dat 1 dakvenster type GGLS 2in1 telt voor 2 dakvensters en dat 1 dakvenster type 
GGLS 3in1 telt voor 3 dakvensters. De maximaal mogelijke terugbetaling per huishouden bedraagt zodoende € 500. Aanbod geldig voor de eerste 5.500 inschrijvingen via het 
actieformulier op velux.be en dit tot en met 31/03/2021. Alle aanvragen tot terugbetaling dienen te gebeuren vóór 15/07/2021. Laattijdige of onvolledige aanvragen, alsook 
aanvragen gelinkt aan facturen waarbij de aankoopdatum buiten de hierboven vermelde actieperiode valt, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot terugbetaling 
via de post worden niet aanvaard. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties, noch omruilbaar in de winkel. Uw gegevens zullen opgenomen worden in een database 
bij VELUX Belgium nv, Bd De l’Europe 121, 1301 Bierges. U heeft het recht om deze op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen. Uw gegevens worden niet gedeeld met 
derden. Meer informatie over en het reglement van deze actie vindt u vanaf 01/02/2021 op velux.be. V.U.: Y. Sottiaux – Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (VELUX). 

De opening naar buiten 
die binnen alles verandert.

bij aankoop van  2 dakvensters 
voor hellende daken*

bij aankoop van  3 dakvensters 
voor hellende daken*

bij aankoop van  4 dakvensters 
voor hellende daken*

bij aankoop van  5 dakvensters 
voor hellende daken*

- € 150

- € 300

- € 400

- € 500

Renovatie Actie 2021
Schrijf u tijdig in, dat kan van 1 februari 
tot en met 31 maart 2021.
Voor meer informatie over deze actie en de lijst van 
deelnemende producten, zie velux.be/promoties.

Tot

€ 500
terugbetaald*

velux.be



Hoe profiteren van deze actie?
1. Inschrijving 
U dient zich verplicht in te schrijven op velux.be, tussen 01/02/2021 en 31/03/2021 
(inbegrepen). Ter bevestiging ontvangt u een e-mail met een unieke link voor uw aanvraag  
tot terugbetaling.  

2. Terugbetaling
Via bovenvermelde unieke link komt u op de website van onze partner voor aanvraag  
tot terugbetaling. U zal gevraagd worden om:

•   een kopie van de factuur van uw installateur toe te voegen (of uw aankoopfactuur, indien  
u de vensters zelf plaatste). Deze moet de referenties van de geplaatste producten bevatten.  
De factuur moet gedateerd zijn tussen 01/02/2021 en 30/06/2021 (inbegrepen);

•   de EAN-code van elk gekocht product in te geven: 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 te vermelden.

De terugbetaling zal gebeuren op uw bankrekening binnen de 4 tot 8 weken na ontvangst  
van uw aanvraag, mits het dossier volledig is. De aanvraag tot terugbetaling moet vóór 15/07/2021 
gebeurd zijn. 
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Voor meer informatie over de terugbetalingen kan u onze partner HighCo Data contacteren op +32 (0)2 352 03 90.


