
  1. Algemeen 
  
1.1   Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op 
de door SMAECK, Postbus 235, 2700 AE Zoetermeer (hierna: “SMAECK”) 
georganiseerde cashback actie (hierna: "deze actie") en zijn te raadplegen op de 
website https://www.smeersmaeck.nl 
1.2   Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met 
de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 
1.3  Deze actie begint op 24/08/2021 en eindigt op 5/10/2021 en speelt zich af bij de 
fysieke winkels van Albert Heijn, Boon’s Markt, Jumbo, Dirk, MCD, Netto, Plus, 
Vomar in Nederland. Daarnaast is de actie ook toegankelijk via de Tikkie App. 
1.4  SMAECK is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 
deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te 
passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te 
passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat SMAECK 
en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden 
is jegens de deelnemers. 
1.5  Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele 
geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden 
voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij. 
1.6   Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van 
deze actie en worden na afloop van deze actie verwijderd (zie ook 6.1). 
  
 2. Voorwaarden   
   
2.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke 
personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in 
Nederland. 
2.2   Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode. 
2.3   Voor deelname geldt een aankoopverplichting van 1 bakje SMAECK Crème 
Américain Naturel. 
2.4   Eén deelname per persoon. 
2.5  Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 
informatie. SMAECK is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het 
doorgeven van incorrecte informatie. 
2.6  SMAECK is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is 
dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien 
deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. 
2.7   U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de 
Actie. 
2.8  SMAECK en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op 
te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude 
of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u 
automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling. 
2.9 SMAECK is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook 
voortvloeiende uit deelname aan deze actie. 
  
  3. Hoe deelnemen? 
  



3.1   Koop tussen 24/08/2021 00:00 uur en 5-10/2021 23:59 uur tijdens de 
openingstijden van een fysieke winkel van Albert Heijn, Boon’s Markt, Jumbo, Dirk, 
MCD, Netto, Plus, Vomar in Nederland, 1 bakje SMAECK Crème Américain Naturel. 
Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat. 
3.2   Voor een geldige deelname dient de deelnemer de QR-code op de advertentie 
in het AD te scannen waarna de deelnemer wordt doorgeleid naar de Tikkie-app. 
Hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit product bij 1 van de 
deelnemende supermarkten in Nederland gedurende de actieperiode te scannen, 
waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.  
Voor een geldige deelname is het tevens mogelijk om rechtstreeks vanuit de Tikkie-
app deel te nemen aan de actie door de actie te selecteren het Tikkie Actie menu 
binnen de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit 
product bij 1 van de deelnemende supermarkten in Nederland gedurende de 
actieperiode te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de 
voorwaarden. 
3.3  Kassabonnen verkregen via online bestelling voor laten bezorgen en/of afhalen 
van boodschappen zijn uitgesloten van de actie. Inzendingen na 5/0/2021 worden 
niet meer in behandeling genomen. 
3.4   Deelname is niet geldig op online aankopen van het product. 
3.5   De actieperiode loopt van 24/08/2021 tot en met 5/10/2021  
  
  4. Terugbetaling 
  
4.1   Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u onmiddellijk het 
aankoopbedrag (maximaal € 2,75) zoals vermeld op de kassabon terug op uw 
rekening. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt 
u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht. 
4.2   Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker 
uploaden van dezelfde kassabon is zinloos. 
  
  5. Vragen en opmerkingen   
  
5.1   Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de 
terugbetaling van deze actie kunt u: a) mailen naar info@smeersmaeck.nl. 
  
  6. Verwerking van persoonsgegevens 
  
6.1   SMAECK is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij 
zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met 
het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd.  
6.2  Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer beschikken over de 
(gratis) Tikkie app. In de privacyverklaring van de tikkie App lees je over het gebruik 
van uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 
Zie: https://www.tikkie.me/privacyverklaring 
6.3  De verzamelde data wordt door ABN AMRO gedeeld met SMAECK. Alle 
verkregen data worden alleen op geaggregeerd niveau gedeeld, dus zonder enige 
persoonlijke data.  
  


