
Actievoorwaarden PELGRIM consumentenactie  
“Kans op terugwinnen van je aankoopbedrag” 
 
“Kans op terug winnen van je aankoopbedrag” is een consumentenactie van ATAG Nederland B.V. 
(tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd aan de Impact 83, 6921 RZ Duiven.  

 
 

  
Voorwaarden deelname:  

1. Deelname aan deze winactie is kosteloos en staat open voor consumenten die in Nederland 
wonen en een Pelgrim apparaat hebben gekocht gedurende de actieperiode.  

2. Deelnemer mag slechts eenmalig meedoen aan de winactie met de door hem/haar 
aangegeven persoonlijke gegevens en de gekochte Pelgrim apparaten. 

3. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer:  
a. minimaal 18 jaar oud te zijn;  
b. een aankoop te hebben gedaan via de geautoriseerde dealers. 
c. De deelnemer dient zich te hebben geabonneerd op de Pelgrim nieuwsbrief; en  
d. Deelnemer dient akkoord te gaan met deze actievoorwaarden   

4. ATAG Benelux behoudt zich het recht om controle op retourzendingen uit te voeren.   
5. De winnaar gaat akkoord met het delen van zijn/haar naam en woonplaats in verschillende 

communicatie-uitingen via verschillende kanalen, zoals de website, eventuele persberichten 
en Social-mediakanalen (preciezere adresgegevens worden niet gepubliceerd).  

7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
8. Het terug te betalen bedrag mag nooit meer zijn dan het factuurbedrag en is gemaximeerd 

tot het hoogste van (a) het bedrag van de consumentenadvies prijs (CAP) zoals vermeld in de 
apparaten brochure en (b) EUR 1.500,-. 
 

  
  
Spelregels: 

1. De winactieperiode loopt van 01-11-2022 t/m 31-12-2022. 
2. Deelnemer heeft tenminste één apparaat gekocht tijdens de actieperiode en kan dit 

bewijzen middels de bijbehorende factuur. Deze factuur dient geüpload te worden via 
https://www.pelgrim.nl/winactie/). 

3. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 januari 2023. 
4. Het terug te winnen bedrag geldt alleen voor Pelgrim apparaten, welke via genoemde 

dealers is aangekocht.  
5. De winnaar heeft alleen recht op de prijs, zodra hij/zij de gedateerde factuur als bewijs kan 

gebruiken. Hierop dient duidelijk de naam en het adres van de winnaar vermeld te staan.   
6. De deelnemer doet automatisch mee met de winactie zodra hij/zij zijn/haar aangekochte 

apparaat heeft geregistreerd voor garantie binnen de periode van de winactie.  
7. ATAG Benelux houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aankoop aan de hand van de 

factuur te verifiëren bij de betreffende dealer 

  
 
 
 
 
 
 



 De prijs: 

1. De winnaar wint het aankoopbedrag terug van zijn/haar aangekochte apparaten van het 
merk Pelgrim tijdens de geldige actieperiode.   

2. ATAG Benelux bepaalt de winnaars op basis van onpartijdige wijze. Er kan niet 
gecorrespondeerd worden over de gekozen winnaar 

3. Op 20-01-2023 ontvangt de winnaar een persoonlijk bericht via de e-mail. 
4. Het genoemde win bedrag is inclusief BTW.  

 
 
 

Algemeen: 
1. Personeel van ATAG Benelux is uitgesloten van deze actie. 
2. ATAG Benelux zal handelen conform de eisen van de Privacywetgeving Alle 

persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze winactie zullen vertrouwelijk 
behandeld worden.  Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te 
zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement 

2. ATAG Benelux zal de persoonlijke gegevens van de winnaar en deelnemers uitsluitend 
gebruiken voor deze acties nooit aan derden verstrekken, dan wel verkopen of verhuren.  

3. ATAG Benelux behoudt zich het recht om, indien van toepassing, de actie eenzijdig te 
wijzigen, te onderbreken of voortijdig te beëindigen, de actievoorwaarden, prijzen en/of de 
actievoorwaarden te wijzigen, zonder de verplichting tot een vergoeding jegens schade aan 
de deelnemers.   

4. ATAG Benelux heeft het recht om een deelnemer van deelname uit te sluiten, indien de 
deelnemer:   
- niet handelt conform deze actievoorwaarden (zulks uitsluitend ter beoordeling van ATAG 
Benelux);  
- onvolledige, niet juiste of misleidende gegevens heeft opgegeven bij zijn inschrijving. Het 
recht op deelname vervalt indien een deelnemer de aangekochte apparaten (of een deel 
hiervan), op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de actie, retourneert.   

5. In geval van (vermoeden van) fraude doet ATAG Benelux altijd aangifte. 
 

 

  
Deelnemers die niet voldoen aan alle genoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.  
 

Zet- en typfouten voorbehouden.  
 
 

 

http://www.atagbenelux.com/privacy-statement

