CINTIQ-BONUSPROGRAMMA

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Cintiq-bonusprogramma ('Cintiq-bonusprogramma')
van Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Duitsland ('Wacom') .
1.

Alle klanten (hierna te noemen 'klant' of 'u') die woonachtig zijn in de Europese Unie of aldaar
een bezorgadres hebben (met uitzondering van Malta, Cyprus, de Canarische Eilanden en de
Franse overzeese gebiedsdelen), Noorwegen en Zwitserland die tussen 14 juli 2014 en 31
oktober 2014 ('aankoopperiode') een nieuw Wacom Cintiq-product – Cintiq 13HD, Cintiq 22HD,
Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq Companion of Cintiq Companion
Hybrid ('Cintiq') hebben aangekocht, kunnen deelnemen aan het Cintiq-bonusprogramma.

2.

Met de aanschaf van een nieuwe Cintiq in de aankoopperiode verwerft de klant recht op een
bonus
die
bepaald
wordt
door
het
aangeschafte
Cintiq-model.
Op
http://cintiqbonus.wacom.eu/ vindt u een overzicht van de beschikbare bonussen per Cintiqmodel. Wij wijzen u erop dat niet alle bonussen in elk land en elke taal beschikbaar zijn.

Hoe kan ik deelnemen?
3.

Om de gewenste bonus te ontvangen dient u zich na de aankoop (binnen de aankoopperiode)
van uw nieuwe Cintiq te registreren via www.wacom.eu/register.
De registratie moet voor 31 december 2014 ('registratietermijn') geheel voltooid zijn. De
registratie bestaat uit het vermelden van uw persoonlijke contactgegevens en een geldig emailadres, het serienummer van de nieuwe Cintiq, de aankoopdatum alsmede een foto of scan
van de factuur (indien mogelijk de aankoopprijs onleesbaar maken, s.v.p.).

4.

Indien u de informatie volledig heeft geregistreerd binnen de registratietermijn en aan alle
voorwaarden genoemd onder 1. heeft voldaan, komt u in aanmerking voor het Cintiqbonusprogramma en wordt u naar de internetpagina van het Cintiq-bonusprogramma geleid.
Mocht u problemen ondervinden met de registratie of toch niet automatisch in aanmerking
komen voor het programma, terwijl u wel aan alle voorwaarden heeft voldaan, verzoeken wij u
vriendelijk het contactformulier via http://www.wacom.eu/contact in te vullen of telefonisch
contact met ons op te nemen via:
United Kingdom
Austria
Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Switzerland
Others

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818
+44 (0)207 949 0392

5.

Op de internetpagina van het Cintiq-bonusprogramma kunt u een van de bonussen kiezen die
gekoppeld zijn aan het door u gekochte Cintiq-model.
Wacom Cintiq CarePack:
Indien u gekozen heeft voor het Wacom Cintiq CarePack, ontvangt u per e-mail een pdfdocument met de exacte voorwaarden van het Wacom Cintiq CarePack en uw specifieke
Wacom Cintiq CarePack-nummer. Dit nummer wordt automatisch opgeslagen in uw account in
onze registratiedatabank (www.wacom.eu/register), zodat u het te allen tijde in kunt zien.
CEWE-PRINT.de tegoedbon:
Indien u gekozen heeft voor een tegoedbon van CEWE-PRINT GmbH, Meerweg 30-32, 26133
Oldenburg of een van haar dochterondernemingen in de desbetreffende landen, dan ontvangt
u een persoonlijke code en een link naar de website van het door u gekozen land. Deze code is
niet overdraagbaar aan derden. De waarde van de tegoedbon hangt af van het door u gekochte
Cintiq-model.
Voor het inwisselen van uw tegoedbon gaat u naar de desbetreffende pagina van uw land:
Duitsland (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.de,
Nederland (CEWE-PRINT.nl): www.cewe-print.nl,
Polen (CEWE Sp. z o.o), www.cewe-print.pl,
Oostenrijk (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.at,
België (CEWE-PRINT.be) www.cewe-print.be
Maak hier gebruik van de dienst of kies een product en plaats dat in uw winkelmandje. Voor de
betaalprocedure wisselt u uw tegoedbon in door middel van de code.
De tegoedbon kan eenmalig tot uiterlijk 31 januari 2015 ('verzilveringstermijn') worden
ingewisseld. Uitbetaling in contanten of het combineren met andere kortingsacties of
tegoedbonnen is niet mogelijk.
video2brain.com / Lynda.com abonnement:
Kiest u een tegoedbon van video2brain GmbH, dan ontvangt u per e-mail een persoonlijke
code. Deze code is niet overdraagbaar aan derden. De waarde van de tegoedbon of de duur van
het abonnement hangt af van het door u gekochte Cintiq-model.
Voor het inwisselen van uw tegoedbon gaat u naar de volgende website
https://www.video2brain.com/de/cintiq-whats-your-choice, waar u een taal dient te kiezen.
Indien u Duits, Frans of Spaans kiest, krijgt u na het invullen van de code automatisch toegang
tot de website van video2brain GmbH - video2brain.com. Indien u Engels kiest, krijgt u na het
invullen van uw persoonsgegevens en de code automatisch toegang tot de website van
Lynda.com.
De tegoedbon kan eenmalig tot uiterlijk 31 januari 2015 ('verzilveringstermijn') worden
ingewisseld. Uitbetaling in contanten of het combineren met andere kortingsacties of
tegoedbonnen is niet mogelijk.
Spyder van Datacolor AG Europe/ Papier van Tecco GmbH
Indien u gekozen heeft voor een product van Datacolor AG Europe, Loorenstrasse 9, 8305
Dietlikon, Zwitserland of Tecco GmbH, Buchholzstraße 79, 51469 Bergisch Gladbach, Duitsland,
dan ontvangt u per e-mail een code die u in onze Wacom webshop (http://shop.wacom.eu)
kunt inwisselen. Plaats het gekozen product (van Datacolor AG Europe: 1. Spyder4Express, 2.

Spyder4Pro, 3. Spyder4Elite of 4. Spyder Cube of van Tecco GmbH: 1. PHOT BTG300 Baryt
Glossy, 2. BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO, 3. PHOTO PFR295 FineArt Rag of 4. PHOTO
BTG300 Baryt Glossy) in het winkelmandje, vermeld bij de betaling uw code en kies als
betaalwijze “Vorkasse” (vooruitbetaling). Het te betalen bedrag inclusief de bezorgkosten
worden dan automatisch op 0 gezet en het product wordt gratis bij u afgeleverd. De tegoedbon
kan eenmalig tot uiterlijk 31 januari 2015 worden ingewisseld en geldt uitsluitend voor het door
u gekozen product uit het Cintiq-bonusprogramma dat hoort bij het door u gekochte Cintiqmodel.
Corel® Painter® X3:
Is uw keuze gevallen op de software van Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa,
Ontario K1Z 8R7, Canada, dan krijgt u na het kiezen de melding dat u de software Corel®
Painter® X3 onmiddellijk kunt downloaden. Dat kunt u ook op een later tijdstip doen via uw
registratie-account in ons Wacom programma voor softwaredownloads via
www.wacom.eu/register. Na het downloaden ontvangt u per e-mail uw persoonlijke
licentienummer voor de software dat u moet invullen bij de installatie. U dient de software vóór
31 januari 2015 te downloaden en deze dient individueel met de licentiesleutel op een
computer te worden geïnstalleerd.
Algemeen
6.

De bonus is uitsluitend op de omschreven manier beschikbaar en inwisselbaar. Klanten kunnen
uitsluitend aanspraak maken op een bonus indien de genoemde termijnen (aankoopperiode,
registratietermijn en inwisselperiode) zijn gerespecteerd.

7.

Indien u onverhoopt mocht besluiten, ongeacht de rechtsgrond, de aankoop van een Cintiq
ongedaan te maken of uw Cintiq te retourneren, dan verliest u uw aanspraak op de via het
Cintiq-bonusprogramma verworven bonus. Reeds ingewisselde bonussen dienen te worden
geretourneerd of als volgt te worden vergoed:
a. Cintiq CarePack: Uw aanspraken op grond van het Cintiq CarePack vervallen.
b. CEWE-Print.de: U dient de waarde van de tegoedbon te vergoeden aan Wacom
Europe GmbH.
c. video2brain.com/Lynda.com: Het gekozen abonnement dient onmiddellijk te
worden geannuleerd of te worden betaald aan Wacom Europe GmbH.
d. Spyder van Datacolor AG Europe/Papier van Tecco GmbH: Het product dient te
worden geretourneerd aan Wacom Europe GmbH, eStore, Europark Fichtenhain A9,
47807 Krefeld, Duitsland of de hieronder vermelde waarde dient te worden betaald:






Spyder Cube:
Spyder4Express:
Spyder4Pro:
Spyder4Elite:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A4:

47,60 EUR
117,81 EUR
148,75 EUR
208,25 EUR
73,42 EUR





BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO:
PHOTO PFR295 FineArt Rag A3:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A3:

118,41 EUR
177,55 EUR
223,01 EUR

e. Corel® Painter® X3: De gedownloade software dient op alle gegevensdragers te
worden gewist en daarvan dient een bevestiging te worden gezonden aan Wacom
Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Duitsland of de adviesprijs
van Corel® Painter® X3 ter hoogte van EUR 425,78 dient te worden vergoed.
Vergoedingen voor een tegoedbon of een product dienen te worden overgemaakt naar:
Commerzbank AG
IBAN DE59 3208 0010 0708 6556 02
BIC (SWIFT)-Code: DRESDEFF320
8.

Wacom zal de door u ingevulde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor handelingen in
verband met de aankoop van Cintiq en de uitvoering van het Cintiq-bonusprogramma conform
de bepalingen van de Duitse wet op de bescherming van de persoonsgegevens, indien u geen
toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

9.

Wacom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vertragingen of fouten
bij de registratie door de klant, verdwenen tegoedboncodes of foutief inwisselen van
tegoedbonnen, ongeacht of dat te wijten is aan technische of menselijke fouten, tenzij de
oorzaak uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van Wacom behoort.

10. Op de gekozen bonus zijn de voorwaarden van de bovengenoemde aanbieders CEWE-PRINT
GmbH, video2brain GmbH, Datacolor AG Europe, Tecco GmbH, Corel Corporation of Wacom
Europe GmbH) van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Wacom geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de desbetreffende producten van de
aanbieders.
11. Wacom behoudt zich te allen tijde het recht voor het Cintiq-bonusprogramma voortijdig te
beëindigen of te wijzigen.
12. Bij misbruik van het Cintiq-bonusprogramma door de klant, behoudt Wacom zich het recht voor
eventuele schadevergoedingen te verhalen op de klant.
13. Uitsluitend de oorspronkelijke kopers van een nieuwe Cintiq kunnen aanspraak maken op het
Cintiq-bonusprogramma. Bij doorverkoop van een Cintiq wordt de koper uitdrukkelijk
uitgesloten van deelname aan het programma.
14. Indien een bepaling van het Cintiq-bonusprogramma of deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk ongeldig blijkt of wordt, blijven de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de
ongeldige bepalingen treedt een wettelijk toegestane bepaling die de strekking van de
ongeldige bepaling het dichtst benadert.
15. Op het Cintiq-bonusprogramma is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

16. Voor vragen over het Cintiq-bonusprogramma dan kunt u contact opnemen met: Wacom
Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Duitsland, info@wacom.eu of bellen
naar:
United Kingdom
Austria
Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Switzerland

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818

