Laagste Prijs Garantie – Voorwaarden
Uw verzoek voldoet aan de Voorwaarden van de Laagste Prijs Garantie?
Binnen 30 dagen keren wij u het teveel betaalde bedrag uit op het
rekening nummer opgegeven in onderstaand invulformulier.

De Laagste Prijs Garantie geldt voor: eenzelfde product met Laagste Prijs Garantie
Eenzelfde product : d.w.z. volledig dezelfde uitvoering, fabrikant en met dezelfde technische
specificaties.
met Laagste Prijs Garantie: het product is in onze webwinkel gemarkeerd met een
“Laagste Prijs Garantie“-symbool

De laagste prijs garantie geldt niet voor tijdelijke promoties (d.i. geldigheid < 2 maand), solden,
offertes, toonzaalmodellen of einde reeks aanbiedingen en er mogen geen bijkomende voorwaarden
aan de aankoop gesteld worden (bvb minimum aankoopvolume, verplicht lidmaatschap, spaarpunten,
enz...) . De prijs moet voor iedereen verkrijgbaar zijn en mag geen aanleiding geven tot verkoop met
verlies (incl. transport-, administratie- en andere kosten).
Het aanbod moet afkomstig zijn van een officiele verdeler en mag geen natuurlijk persoon zijn.
Het aanbod moet geldig zijn tot 10 dagen na ontvangst van uw “Laagste Prijs Garantie”-formulier
zodat AMELION kan controleren of het aan de “Laagste Prijs Garantie”-voorwaarden voldoet.
De aangeboden lagere prijs dient beschouwd te worden inclusief extra kosten en maximale
verzendkosten naar de Benelux, exclusief eilanden (=standaard leveringsgebied van AMELION).
Verzending naar dit gebied dient standaard en voor iedereen beschikbaar te zijn en moet door de
aanbieder zelf georganiseerd worden. Het hoogste van toepassing zijnde tarief in dit leveringsgebied
wordt gebruikt in de prijsvergelijking.
De prijs dient geldig te zijn op de dag dat de bestelling voor het eerst aan AMELION BVBA werd
verzonden. Latere wijzigingen komen niet in aanmerking.
De Laagste Prijs Garantie kan niet gecombineerd worden met een kortingsbon.
Om voor een Laagste Prijs Garantie in aanmerking te komen, moet u voldoende bewijsmateriaal bij
uw aanvraag voegen, b.v. een screenshot/foto van de webpagina met het goedkopere aanbod, samen
met een screenshot/foto van de voorwaarden die van toepassing zijn op het goedkopere aanbod,
gemaakt op de dag van uw bestelling. Voeg ook de link naar het goedkopere aanbod toe.
Terugbetaling van het prijsverschil is de enige en exclusieve compensatie aan gerechtigde eisers die
aantonen dat AMELION niet aan haar Laagste Prijs Garantie voldaan heeft. Er kan slechts één
verzoek worden ingediend per bestelling.AMELION behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze
Laagste Prijs Garantie door eenvoudige kennisgeving te beëindigen of te wijzigen. De gegevens op de
websites werden met de grootste zorg samengesteld. Vergissingen of fouten kunnen geen aanleiding
geven tot Laagste Prijs Garantie.
De aanvraag voor uitkering dient ons gehandtekend en voor echt en waar verklaard per post toe te
komen, ten laatste 7 dagen na levering van de goederen. De poststempel datum geldt hiervoor als
bewijs. Andere verzendwijzen komen niet in aanmerking.
Onvolledig ingevulde, niet voor waar en echt verklaarde of niet gehandtekende “Laagste Prijs
Garantie”-formulieren worden niet geaccepteerd.
Te verzenden naar: AMELION BVBA: St-Jansbergsesteenweg 224, 3000 Leuven (België)

Paraaf aanvrager:
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Invulformulier
Uw gegevens (alle velden verplicht in te vullen):
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode:
Stad:
Land:
Telefoon:
Gsm:
E-mail:
Uw bankgegevens (alle velden verplicht in te vullen, nodig voor de terugbetaling):
Naam bank:
BIC:
Iban:
Uw bestelgegevens (alle velden verplicht in te vullen):
Besteldatum:
Bestelnummer:
Datum van betaling:
Datum van levering:
Gegevens voordeliger aanbod (alle velden verplicht in te vullen):
Naam aanbieder:
Straat:
Postcode:
Stad:
Land:
URLWebsite:
Extra aangerekende kosten (Eur):
Maximale leveringskost België(Eur):
Maximale leveringskost Nederland (Eur):
Maximale leveringskost Luxemburg (Eur):

Paraaf aanvrager:
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Vergelijking aanbod (alle velden verplicht in te vullen):
Vermeld in deze lijst alle bestelde artikels die op de www.amelion.be en www.amelion.nl gemarkeerd zijn met een “Laagste Prijs Garantie”-label.
Artikels zonder “Laagste Prijs Garantie”-label mogen niet toegevoegd worden.
Verschil =
Artikelcode
Prijs AMELION (Eur) Prijs aanbod (Eur)
“Laagste Prijs Garantie”-label op
(Prijs AMELION – Prijsaanbod)
website (JA/NEE)
min-teken vermelden indien van
toepassing

Som:

Paraaf aanvrager:
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Gelieve de nodige bewijzen toe te voegen (bv. Screenshots artikel, transportkosten, voorwaarden,...)
waaruit blijkt dat aan de “Laagste Prijs Garantie”-voorwaarden is voldaan.
Totaal aantal pagina’s, inclusief voorwaarden en invulformulier (4+...........=...........)
Graag ieder pagina paraferen.

Naam aanvrager, handtekening, voorafgegaan door de vermelding: ” voor echt en waar verklaard”:
Naam

Vermelding

Handtekening

De aanvraag voor uitkering dient ons gehandtekend en voor echt en waar verklaard per post toe te
komen, ten laatste 7 dagen na levering van de goederen. De poststempel datum geldt hiervoor als
bewijs. Andere verzendwijzen komen niet in aanmerking.
Onvolledig ingevulde of niet gehandtekende “Laagste Prijs Garantie”-formulieren worden niet
geaccepteerd.
Te verzenden naar: AMELION BVBA: St-Jansbergsesteenweg 224, 3000 Leuven (België)

Paraaf aanvrager:
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