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Om uw ‘Geld terug’-uitbetaling aan te vragen als onderdeel van onze ‘Geld terug’-actie bij de Xerox Phaser 7500, vult 
u dit formulier in en stuurt u het per post, fax of e-mail aan ons terug met een kopie van uw aankoopbewijs. Gebruik 
hiervoor de contactgegevens onderaan dit aanvraag formulier. 
De aanbieding is geldig van 1 januari tot en met 31 augustus 2010 en alle aanvragen dienen binnen 30 dagen na 
aanschaf te worden ingediend. De volledige voorwaarden zijn van toepassing. 
 
Deze aanvraag is alleen geldig wanneer alle informatie is ingevuld. Gaarne het formulier met zwarte inkt 
invullen. 

 
 
UW GEGEVENS: 

 
De heer / mevrouw  Voornaam  

Achternaam    

Functie  Bedrijf  

Huisnummer    

Straat    

Plaats    

Stad    

Provincie  Postcode  

Land    

Telefoon    

E-mailadres    

 

� Plaats een vinkje als u graag aanvullende informatie va Xerox email wilt ontvangen. � Plaats een vinkje als u GEEN toekomstige informatie van Xerox wilt ontvangen 

 
GEGEVENS VAN UW RESELLER: 
 
 

Naam van Reseller: 
 

Straat:  

Plaats:  Stad:  

Provincie:  Postcode:  

Land:  Telefoon:  

 
 
 

Xerox Phaser® 7500 

‘Geld terug’-actie 
Aanvraagformulier 



 

Page 2 of 3    75XFM-02DD 

 

 
 
 
PRINTERGEGEVENS: 
 

Stuur een kopie van de factuur mee met dit ingevulde aanvraagformulier. 

 
Model Serienummer Aankoopdatum Factuurnummer Aankoopprijs 

 
 

    

 
 

  
 

 

 
Deelnemende producten: 7500V_N, 7500V_NM,7500V_DN, 7500V_DNM, 7500V_DNZ, 
7500V_DNZM, 7500V_DT, 7500V_DTM,7500V_DX, 7500V_DXM.  
 
 

GEGEVENS BANKREKENING: 
 

Vul de gegevens in van de gewenste bankrekening voor de 
betaling door Xerox. (‘Geld terug’-uitkeringen worden alleen 
gedaan op basis van de klantgegevens vermeld op de factuur, 
welke dient als aankoopbewijs). 

 

 Banknaam 
  

Rekeninghouder 
  

IBAN-nummer 
(International Bank Account 
Number) 

 
 
Raadpleeg uw bank indien onbekend 

 

Sort Code,  
Swift Code /BIC 

  

Adres van bank 
  

 
 

Plaats van bank 
  

Land 
  

WAT MOET U DOEN: 
Zodra u dit aanvraagformulier heeft ingevuld, 
stuurt u het terug met een kopie van uw factuur 
als aankoopbewijs. Dit kunt u als volgt doen: 

 
a. Per e-mail naar XeroxRewards-engb@birch.co.uk 
b. Per fax naar +44 (0)118 9121201 
c. Per post verzenden naar het volgende adres: 
 
Xerox A3 Colour Printer Cashback Promotion, 
c/o Birch Marketing Services, 
ILEX Unit 16, 
Mulberry Business Park, 
Fishponds Road, 
Wokingham, 
Berkshire, RG41 2GY 
United Kingdom 
 

WAT GEBEURT ER DAARNA: 
Zodra wij uw aanvraagformulier hebben 
ontvangen en uw aankoopbewijs hebben 
goedgekeurd, maken wij uw ‘Geld terug’-uitkering 
binnen 30 dagen na goedkeuring van uw 
aanvraag over naar de opgegeven bankrekening. 

TOEKOMSTIGE XEROX-PROMOTIES: 
Als u graag op de hoogte wilt blijven van toekomstige 
Xerox-promoties en -producten of verdere informatie wilt 
ontvangen over Xerox-producten en -services, plaats dan 
hier een vinkje � 
 
Verklaring: 
Ik heb de algemene voorwaarden van deze promotie 
gelezen, begrepen en ga ermee akkoord. 

  

Handtekening 
  

Datum 
  

 
Naam in blokletters 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
 
 

1. Bij aankoop van een deelnemende Phaser 7500 komt de eindgebruiker 
in aanmerking voor uitkering via de Xerox Phaser 7500 ‘Geld terug’-actie. 

 
2. De Xerox A3 Phaser 7500 ‘Geld terug’ -actie (hieronder de actie 

genoemd) wordt aangeboden aan eindgebruikers die een deelnemende 
Xerox Phaser 7500 printer aanschaffen. 

 
3. De volgende Phaser 7500-productconfiguraties komen in aanmerking 

voor de actie; de bijbehorende ’Geld terug’-bedragen staan naast het 
type vermeld. 

 
Deelnemende producten: 7500V_N, 7500V_NM, 7500V_DN, 
7500V_DNM, 7500V_DNZ, 7500V_DNZM, 7500V_DT, 7500V_DTM, 
7500V_DX en 7500V_DXM  

 

Xerox Phaser Type 
‘Geld-terug’ waarde” 

per Machine 

7500N/7500NM €650 

7500DN/7500DNM/7500DNZ/7500DNZM €750 

7500DT/7500DTM €850 

7500DX/7500DXM €1000 

 
4. De actie is beschikbaar voor producten aangeschaft tussen 1 januari 

2010 en 31 augustus 2010 of eerder zo lang de voorraad strekt. 
 
5. De actie is alleen geldig voor eindgebruikers woonachtig in Nederland en 

België en  voor machines gekocht bij Nederlandse en Belg resellers  
 
6. Deze Algemene voorwaarden bepalen het gehele bereik van de 

overeenkomst tussen Xerox Limited en de eindgebruiker met betrekking 
tot deze actie. 

 
7. Met deelname aan deze actie ziet de eindgebruiker af van enig recht om 

ambiguïteit of fouten in deze Algemene voorwaarden te claimen en 
gaat hij tevens akkoord met deze Algemene voorwaarden. De 
beslissingen van Xerox Limited zijn bindend en definitief voor alle aan 
deze actie gerelateerde zaken. 

 
8. Om van deze actie gebruik te maken, moeten eindgebruikers een 

ingevuld aanvraagformulier en een aankoopbewijs in de vorm van een 
kopie van de factuur overleggen waarop de aankoop van het 
deelnemende product, de aankoopprijs, de aankoopdatum, het 
factuurnummer, het serienummer van het product en de naam en het 
adres van de Reseller staan vermeld. De deelnemer dient geen originele 
bonnen of facturen in te sturen, want deze worden niet geretourneerd.  

 
Stuur uw aanvraagformulier en aankoopbewijs: 
 
• per e-mail naar XeroxRewards-engb@birch.co.uk 
• per Fax naar +44 (0) 118 9 121201 
• per post naar 
 
Xerox Phaser A3 Colour Laser Cashback Promotion 
c/o Birch Marketing Services 
ILEX Unit 16 
Mulberry Business Park 
Fishponds Road 
Wokingham 
Berkshire RG41 2GY 
United Kingdom 
 

9. Alle onvolledige aanvraagformulieren worden teruggestuurd naar de 
eindgebruiker en dienen correct te worden ingevuld voordat de 
aanvraag als geldig wordt beschouwd. Aanvragen zijn ongeldig als 
aankoopbewijs, handtekeningen, productbeschrijvingen, serienummers, 
prijzen of betalingsgegevens niet zijn meegestuurd. Orderbevestigingen 
en pro forma facturen worden niet geaccepteerd als bewijs. 

 
10. Xerox Limited accepteert geen verantwoordelijkheid voor aanvragen die 

verloren geraakt, vertraagd in de post, verkeerd geadresseerd, 
beschadigd of onvoldoende gefrankeerd zijn. Bewijs van verzending 
wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. 

 
 

 
 
11. Xerox Limited behoudt zicht het recht voor alle aanvragen te 

controleren om er zeker van te zijn dat de algemene voorwaarden zijn 
nageleefd en relevante bijkomende informatie en ondersteunende 
documenten op te vragen.  

 
12. Alle aanvragen dienen te worden ingezonden door de 

eindgebruiker/klant. Resellers, Concessionairs of andere channel 
partners van Xerox Limited mogen geen aanvragen inzenden namens 
hun klanten. 

 
13. De sluitdatum van deze actie is 31 augustus 2010. Alle aankopen 

moeten vóór deze datum zijn gefactureerd. Aanvragen moeten 
binnen 30 dagen na aankoop worden ingediend en alle aanvragen 
dienen uiterlijk 30 september 2010 in het bezit van Xerox Limited te 
zijn. Xerox Limited accepteert geen verantwoordelijkheid voor 
verloren, te late of verkeerd geadresseerde post. 

 
14. Houd rekening met een termijn van 30 dagen voor het overmaken 

van de ‘Geld terug’-uitkering na ontvangst van het ingevulde 
aanvraagformulier en het aankoopbewijs. ‘Geld terug’-bedragen 
worden alleen via BACS uitbetaald. 

 
15. Deze actie kan niet worden gebruikt in combinatie met enige 

andere promotie van Xerox Limited, Xerox Trade In (XTi) noch bij 
aankoop van een deelnemende printer als onderdeel van een bid 
tenzij Xerox Limited hiervoor van tevoren schriftelijke goedkeuring 
heeft verleend. 

 
16. Deze aanbeding geldt niet voor producten waarvoor een lease-

overeenkomst is afgesloten.  
 
17. Aanvragers dienen kopieën van de algemene voorwaarden, het 

aanvraagformulier en het aankoopbewijs te bewaren voor hun 
administratie. 

 
18. Deze actie is alleen geldig voor eindgebruikers. Xerox Resellers en 

distributeurs kunnen niet deelnemen aan deze promotie. 
 
19. Klanten worden betaald in de normale valuta van hun land. Klanten 

kunnen geen andere munteenheid kiezen voor de ‘Geld terug’-
uitkering. 

 
20. Als, om welke reden dan ook, de aangeschafte printer wordt 

geretourneerd of er geld wordt terugbetaald, dan kan Xerox Limited 
ervoor zorgen dat de ’Geld terug’-betaling door de eindgebruiker 
wordt terugbetaald. Het niet terugbetalen van het bedrag kan leiden 
tot gerechtelijke stappen. 

 
21. Uw ‘Geld terug’-betaling wordt rechtstreeks door Xerox Limited 

geleverd en is niet verkrijgbaar via uw reseller. 
 
22. Er is de grootste zorg besteed om te garanderen dat de informatie in 

dit document correct is Xerox Limited is niet verantwoordelijk voor 
drukfouten of enige defecten aan het promotionele item. Wet 
bescherming persoonsgegevens. De gegevens van de deelnemers 
worden uitsluitend door Xerox Limited en haar aangesloten 
maatschappijen gebruikt. Xerox mag uw persoonlijke informatie 
alleen in de volgende gevallen openbaar maken: (i) indien dit door de 
wet is vereist; (ii) ter bescherming van haar eigendomsrechten; en (iii) 
wanneer de informatie, in algemene zin, met haar adverteerders en 
partners wordt gedeeld. 

 
23. Xerox Limited behoudt zich het recht voor de actie te beëindigen en 

mag de toepassing van deze Algemene voorwaarden op ieder 
moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen of er van 
afzien. 

 
24. Indien aanvragers vragen hebben betreffende het proces van hun 

aanvraag, kunnen ze contact opnemen met de Xerox-helpservice via 
XeroxRewards-engb@birch.co.uk 

 
25. De sponsor van deze actie is: Xerox (UK) Ltd, Xerox Limited, Bridge 

House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1 HS, United Kingdom 
 
26. De algemene voorwaarden van deze actie vallen onder de Engelse 

wet en de rechtbanken van Engeland hebben exclusieve jurisdictie om 
enige disputen ingevolge hiervan te horen. 


