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Klanten ontvangen een Apple Store-cadeaubon bij aanschaf van bepaalde Apple 
producten. Dit aanbod is geldig bij aankopen die op 24 november 2017 gedaan zijn bij 
een Apple Store, bij de Apple Online Store of door te bellen naar 0800 0200 570. Deze 
actie is onderhevig aan bepaalde voorwaarden. 
 

Actieperiode : De actie is geldig op 24 november 2017 (de ‘actieperiode ’) in 
Nederland (‘in aanmerking komend land’). 
 
In aanmerking komende verkooppunten: Apple Stores, Apple Online Store 
en 0800 0200 570 (elk een ‘in aanmerking komend verkooppunt’). In 
aanmerking komende producten en actieproducten (zoals hieronder gedefinieerd) 
moeten bij een in aanmerking komend verkooppunt in het in aanmerking komende 
land worden gekocht. Alleen aankopen en bezorgingen in hetzelfde in aanmerking 
komende land komen in aanmerking. Bestellingen van in aanmerking komende 
producten en actieproducten bij een in aanmerking komend verkooppunt die tijdens 
de actieperiode worden gedaan en die na afloop van de actieperiode worden 
verzonden, komen ook in aanmerking. 

 
DE AANBIEDING: Klanten die tijdens de actieperiode een in aanmerking komend 
product kopen, kunnen op de prijs van dit in aanmerking komende product een korting 
ontvangen die gelijk is aan de waarde van het actieproduct (afhankelijk van de aankoop, 
zoals hieronder uiteengezet). Het actieproduct, dat in alle gevallen een Apple Store-
cadeaubon is, is geen ‘cadeau’. Deze aanbieding eindigt zodra de aankooptransactie is 
voltooid. 
 

Categorie met in aanmerking komende producten 
In aanmerking komende product(en) 

Actieproduct 
Mac 
iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro en MacBook Air, inclusief versies met 
aangepaste productconfiguratie 
Apple Store-cadeaubon van € 150 
iPad 
iPad Pro 
Apple Store-cadeaubon van € 100 

iPad 
iPad en iPad mini 4 
Apple Store-cadeaubon van € 50 

iPhone 
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s en iPhone 6s Plus 
Apple Store-cadeaubon van € 50 

iPhone 
iPhone SE 
Apple Store-cadeaubon van € 25 

Apple Watch 
Apple Watch Series 1  



Apple Store-cadeaubon van € 25 

 
Deze aanbieding geldt niet voor gereviseerde producten, producten die het einde van 
hun levenscyclus hebben bereikt en na opening van de verpakking geretourneerde 
producten die als zodanig (‘as is’) worden verkocht. 
 
IN AANMERKING KOMENDE AANKOPEN: In aanmerking komende iPhones die 
in de Apple Online Store zijn aangeschaft met financiering of subsidiëring via de provider 
of die direct aan de provider worden betaald, vallen niet onder deze actie. In aanmerking 
komende producten die in de Apple Online Store zijn aangeschaft met financierings- of 
afbetalingsplannen, vallen niet onder deze actie.  
 
 PROCEDURES VOOR GERETOURNEERDE EN GERUILDE PRODUCTEN: 
Voor geretourneerde en geruilde producten geldt het beleid van het in aanmerking 
komende verkooppunt waar de aankoop is gedaan. De Apple Store-cadeaubon die bij 
aankoop van een in aanmerking komend product wordt ontvangen, moet samen met een 
dergelijk in aanmerking komend product worden geretourneerd om de volledige restitutie 
voor de aankoop te ontvangen. Als de Apple Store-cadeaubon ontbreekt, niet wordt 
geretourneerd of al is ingewisseld, wordt de volledige oorspronkelijke waarde van de 
Apple Store-cadeaubon afgetrokken van de vervanging of restitutie voor het in 
aanmerking komende product. 
 
BEPERKINGEN: Deze aanbieding is alleen geldig tijdens de actieperiode en zolang 
de voorraad strekt. Het aanbod van in aanmerking komende producten en 
actieproducten is beperkt. Bij deze actie mag iedere klant maximaal twee (2) 
actieproducten uit elke categorie van in aanmerking komende producten aanschaffen. 
Deze aanbieding geldt alleen voor individuele eindgebruikers. De aanbieding geldt niet 
voor resellers, openbare instellingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, 
onderwijsinstellingen en inkopers van grote, middelgrote of kleine bedrijven. Apple 
behoudt zich het recht voor aankopen van dergelijke klanten te annuleren. Als Apple 
vaststelt dat je aan deze actie hebt deelgenomen terwijl je geen in aanmerking komende 
klant bent, zal Apple proberen het actieproduct of een vergoeding ter waarde van het 
actieproduct terug te vorderen. In aanmerking komende producten die zijn aangeschaft 
via een ander verkoopkanaal dan de in aanmerking komende verkooppunten, komen 
niet in aanmerking voor deze aanbieding. Op deze actie zijn de voorwaarden voor 
Apple Store-cadeaubonnen van toepassing. Zie 
https://www.apple.com/legal/giftcards/applestore/nl/. Om voor de aanbieding in 
aanmerking te komen, is bij de aanschaf mogelijk persoonlijke configuratie vereist. 

 
OVERIGE BEPERKINGEN: Deze aanbieding vervalt indien deze bij wet is verboden 
of indien er wettelijke beperkingen gelden. Deze aanbieding is ook geldig in combinatie 
met andere acties van Apple voor individuele eindgebruikers die gelden in dezelfde 
actieperiode en die verkrijgbaar zijn bij een in aanmerking komend verkooppunt, 
krachtens de voorwaarden, bepalingen en beperkingen van deze actie en de eventuele 
andere acties van Apple. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, 
beschadiging of diefstal van je in aanmerking komende product of actieproduct. Apple 
mag alle verstrekte informatie gebruiken overeenkomstig het privacybeleid dat op 
www.apple.com/nl/privacy wordt beschreven. Apple behoudt zich het recht voor 
om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de 



voorwaarden van deze actie te wijzigen of deze actie te beëindigen.  
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