
 
 

Actievoorwaarden Nachtlenzen® Cashback actie 

Actie 
Bij de aankoop van Nachtlenzen® ontvangt de klant €20,- cashback per lens. Per klant maximaal €40,- 
cashback. 
 
Actietermijn 
Deze actie is geldig op aankopen van Nachtlenzen® gedaan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 
bij een officiële Nachtlenzen® dealer (zie www.nachtlenzen.nl voor een complete overzicht).  
 
Voorwaarden 

• De cashback geldt alleen op het product Nachtlenzen® van Menicon B.V. te Emmen 

• Aankopen bij opticiens die geen officieel verkooppunt zijn, zijn uitgesloten 

• Door het invullen en toesturen van de benodigde documenten aanvaardt u de 
actievoorwaarden 

• Maximaal 1 inzending per klant 

• Menicon behoudt zich het recht om actieproducten gedurende de actieperiode te wijziging 
of aan te passen 

• In het geval van misbruik, misleiding of bedrog heeft Menicon het recht om de cashback niet 
uit te keren. 

• Menicon kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van deelname naar eigen 
inzicht en zonder opgave van reden 

• Menicon kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder 
enige vorm van aansprakelijkheid 

• De klant kan tot 14 dagen na het sluiten van de actie aanspraak maken op zijn/haar claim 

• Met aanvaarden van deze actievoorwaarden gaat u akkoord met het ontvangen van 
maximaal 2 commerciële e-mails via het opgegeven e-mail adres 

• Menicon is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de websites. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

• Menicon sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de Actie, deelname aan de 
Actie, onderbreking of stopzetten van de Actie 

 
Deelname  

• Consumenten ouder dan 18 jaar kunnen meedoen aan de actie. Als de drager van 
Nachtlenzen jonger is dan 18 jaar moet de ouder/voogd de cashback aanvragen 

• Deelname aan de actie is gratis 

• Deelname werkt als volgt: 
o De consument koopt Nachtlenzen bij een officiële Nachtlenzen dealer 
o De consument gaat naar de website ….. 
o Op de website volgt de consument de volgende gegevens in: 

▪ Voor en achternaam 
▪ Adres 
▪ Woonplaats 
▪ Opticien naam + plaats  
▪ E-mail adres 
▪ IBAN nummer 
▪ Mobiel nummer optioneel  

o De consument upload de factuur  
o De consument gaat akkoord met de actievoorwaarden 
o Cashback vergoeding zal binnen twee weken worden uitbetaald  

 

http://www.nachtlenzen.nl/

