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Actievoorwaarden  
Cashback actie Internet Only 

1. Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in de periode van 1 
februari 2022 t/m 13 februari 2022.

2. Deze actie geldt alleen voor nieuwe klanten van Online.nl. Klanten in contract kunnen niet 
deelnemen aan deze actie.

3. Deze actie geldt alleen bij het bestellen van een abonnement op Internet van Online.nl via DSL of 
glasvezel van het KPN Netwerk.

4. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per adres.

5. De cashback korting komt te vervallen bij het annuleren van een abonnement bij Online.nl.

6. Volledige inzendingen dienen uiterlijk 15 februari 2022 in ons bezit te zijn.

7. Deelname aan deze actie is mogelijk voor ieder natuurlijk persoon die gedurende de looptijd van 
deze actie woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.

8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoer van de gevraagde gegevens. 
Aanvragen tot terugbetaling kunnen niet verwerkt worden wanneer de gevraagde informatie niet 
correct is of onvolledig is. Ook aanvragen die ingediend zijn na 15 februari 2022 kunnen niet meer 
verwerkt worden.

9. Door deel te nemen aan deze actie en door het aanvraagformulier in te vullen verklaart de 
deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie 
correct en naar waarheid te hebben ingevuld.

10. Online.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de actie te weigeren in geval van redelijk 
vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Online.nl kan 
doen gelden.

11. Het bedrag van de cashback wordt na oplevering van de internetverbinding verrekend met de 
kosten op de nota. Voorwaarde voor verrekening is dat twee succesvolle incasso’s van de 
abonnementskosten hebben plaatsgevonden. De prijs van het abonnement per maand bepaalt of 
de cashback in één of in meerdere keren wordt verrekend.

12. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13. Online.nl heeft het recht de actie stop te zetten of deze voorwaarden naar eigen inzicht en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder op enigerlei wijze gehouden te zijn tot vergoeding 
van de deelnemers.

14. Deze Actievoorwaarden gelden als supplement op de Algemene Voorwaarden van Online.nl. Als 
deze Actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, dan geldt het 
bepaalde in deze Actievoorwaarden.


