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SCHRIJF EEN REVIEW OVER JE NIEUWE AEG-WASMACHINE EN ONTVANG 
EEN AEG-VLEKKENPEN 
 
Actievoorwaarden  

▪ Deze actie is geldig van 1 oktober 2021 t/m 30 juni 2022 en zolang de voorraad strekt.  

▪ De actie is alleen geldig voor inwoners van België van 18 jaar of ouder die een actiemodel 
AEG-wasmachine hebben gekocht bij een geselecteerde, erkende AEG-dealer in België.  

▪ Deze actie is geldig bij de geselecteerde AEG-dealers: Krëfel, Exellent, Selexion, Art&Craft.  

▪ Een lijst met deelnemende modellen is beschikbaar op aeg.be/nl-
be/local/promotions/review-get-retail. Alleen modelnummers op deze lijst komen in 
aanmerking voor deze actie.  

▪ Registreer je wasmachine binnen een maand na aankoop via aeg.be/nl-

be/local/promotions/review-get-retail met een geldig aankoopbewijs, een bevestiging van je 

geplaatste review en je persoonlijke gegevens.  

▪ De registratie is pas compleet als de e-mail met de bevestiging hiervan is ontvangen. Deze 
dient te worden bewaard en, indien nodig, overlegd.  

▪ Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een digitale kopie of een foto van het aankoop-
bewijs met daarop vermeld één van de actiemodellen AEG-wasmachines en een screenshot of 

een plaatsingsbewijs van je review, zullen worden aanvaard.  

▪ AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of 

beschadigde aanvragen.  

▪ De AEG-vlekkenpen (A4WMSTPN1) wordt, na een correcte aanmelding, opgestuurd naar het 
opgegeven adres. Houd voor ontvangst rekening met een levertermijn van zes tot acht weken 

na validatie van de aanvraag.  

▪ De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.  

▪ AEG is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie over deze actie bij 
derden.  

▪ AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te 
wijzigen. Kijk voor de actuele actievoorwaarden op aeg.be/nl-be/local/promotions/review-

get-retail 

 

Vragen of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met Racktime via, e-mail: 
aeg@promocontact.eu o.v.v. AEG Review&Get-actie 2021 of telefoon: 09/298.01.91 (op 
werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur). 

Sommige modellen zijn voorzien van een inverter motor. Op deze motor verleent AEG 10 

jaar garantie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de wasmachine ook te worden 

geregistreerd via registeraeg.com 


