
 

Actievoorwaarden cashback Actie 
Segway eScooter E110S, E125S & eBrommer B110S  

 
1. Door deelname aan de cashbackactie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden. 

2. Deze actie is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe (geen demo- of gebruikte) Segway E110S, 

E125S of B110S (zie bijgesloten overzicht met de deelnemende modellen) gedaan op de officiële 

Nederlandse Segway webshop (https://shop.segway.com/nl_nl/) of bij een van de officiële Segway 

dealers in Nederland. Zoals weergegeven in het overzicht of op https://nl-nl.segway.com/find-a-

dealer.  

3. Deelnemende modellen dienen geleverd te zijn door Segway Benelux aan haar officiële Segway 

dealers. 

4. Segway is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de officiële 

dealers en officiële Segway webshop. Voor deelname aan deze actie dient het product binnen  

1 oktober 2022 en 31 december 2022 te zijn aangekocht, gefactureerd, geregistreerd en geleverd te 

zijn aan natuurlijk persoon.  

5. De cashback-actie geldt enkel op aankopen van een nieuw voertuig van de E110S, E125S & B110S en 

heeft de eerste ten naamstelling in de periode van: 1 oktober 2022 t/m 31 december 2022.  

En zolang de voorraad strekt. 

6. Het claimen van de cashback is mogelijk vanaf 1 oktober 2022 t/m 15 januari 2023 middernacht CET. 

Als de registratie van het voertuig niet voor 31 december 2022 heeft plaats gevonden, vervalt het 

recht op de cashback. Backorders welke geleverd worden na de actieperiode zullen worden 

uitgesloten van het claimen van de cashback. 

7. Segway Benelux streeft ernaar het geldende cashback bedrag, bij een geldige registratie,  

binnen 60 dagen na datum van registratie te voldoen via storting van het bedrag op een IBAN-

rekeningnummer. De cashback wordt overgemaakt in euro, zorg ervoor dat uw bank betalingen 

accepteert in euro. Segway Benelux accepteert geen aansprakelijkheid in het geval uw bank geen 

betalingen in deze valuta accepteert of voor eventuele gerelateerde bankkosten. 

8. Het claimen van de cashback kan worden gedaan worden via:  

https://promo.deskservices.nl/nl-nl/22-0187  

9. Uitsluitend geregistreerde aankopen middels het online registratieformulier en voorzien van een 

geüploade kopie van een aankoopnota voorzien van, worden in behandeling genomen: 

a. Naam, adres, postcode en woonplaats van natuurlijk persoon 

b. Datum van facturatie/levering 

c. Duidelijk de dealernaam, adres, postcode en woonplaats 

d. IBAN-rekeningnummer van natuurlijkpersoon 

e. Volledige VIN (Voertuig  Identificatie Nummer) 

f. Kenteken                                                                                                                               
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Tevens dient er ter controle foto’s geüpload te worden van het kenteken en het VIN (Voertuig  

Identificatie Nummer) op het voertuig. Zie voorbeelden hieronder: 

 

 

10.  het aankoopbewijs met aankoopdatum, volledige NAW-gegevens, IBAN, volledige VIN & foto en 

kenteken dient te naam gesteld te zijn binnen de actieperiode, aankoop dealer vermelding, worden 

in behandeling genomen. 

11. Bij een onvolledige claim wordt de deelnemer op de hoogte gebracht middels een email, u wordt 

verzocht om binnen 14 kalenderdagen de juiste documenten op te sturen die vereist zijn voor het 

claimen van cashback. Bij niet tijdig aanleveren vervalt uw claim van de cashback. 

12. Private- & Financial Leasecontracten als ook rechtspersonen zijn uitgesloten van deze cashbackactie. 

Deze is enkel en alleen geldig voor aankopen gedaan door natuurlijk personen. 

13. Deelname aan de cashbackactie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of 

verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname ouder is dan 16 jaar. 

14. Het recht op de cashback komt te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koopovereenkomst. 

15. Het recht op een cashback is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contactgeld of 

andere goederen. 

16. Het aanbod geldt voor maximaal 2 deelnames per adres en IBAN-rekeningnummer. Wel dient de 

claim afzonderlijk van elkaar te worden ingediend. 



 

17. Personeelsleden van een officieel dealerbedrijf zijn uitgesloten van deelname aan deze cashback-

actie. 

18. Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de 

dealer uit coulance retour zijn genomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de 

cashbackactie. Mocht u uw aanvraag echter hebben ingediend, dan dient u het volledige bedrag en 

zonder aftrek aan Segway Benelux terug te storten. 

19. Valse, gewijzigde of vervalste facturen worden afgewezen en de gerelateerde claim wordt behandeld 

als een frauduleuze claim. In het geval dat het bewijs van aankoop een orderdatum vermeldt dat 

anders is dan de datum waarop het aankoopbewijs is uitgegeven (factuurdatum), wordt de 

aankoopdatum uitsluitend bepaald door verwijzing naar de orderdatum. Segway behoudt zich het 

recht voor om aanvullende informatie en / of ondersteunende documenten op te vragen om de 

geldigheid van de claim te verifiëren. 

20. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op cashback met betrekking tot een product dat wordt 

geretourneerd aan de verkoper. Segway kan het VIN nummer bij de verkoper controleren als het 

product is geretourneerd. Als er al een cashback is betaald voor een geretourneerd product, dan 

heeft Segway het recht om het desbetreffende bedrag bij u te verhalen. 

a. Segway behoudt zich het recht om de cashbackbetalingen in te houden en/of te weigeren 

wanneer: we vermoeden dat een claim in het kader van deze promotie vals of frauduleus is  

b.  bij een claim een VIN nummer wordt gebruikt welke al bij een eerdere promotie of een 

eerdere claim onder deze promotie is gebruikt 

c.  een persoon bij een eerdere promotie een claim heeft ingediend die frauduleus is of 

anderszins in strijd is met de voorwaarden van de betreffende promotie.  

Segway behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke eiser die 

opzettelijk een frauduleuze claim indient. 

21. Segway Benelux behoudt zicht het recht om een actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal publiekelijk 

bekend worden gemaakt.  

22. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 

actievoorwaarden of de cashbackactie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

23. Segway Benelux is niet aansprakelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de websites.  

24. Segway Benelux verwerkt persoonlijke gegevens die op de cashback-site zijn verstrekt uitsluitend in 

het kader van deze Actie en voor het uitbetalen van de cashback vergoeding. Segway Benelux zal de 

gegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij Segway Benelux ze langer nodig 

heeft. 

25. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Segway  

Benelux. 

26. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de actie kunt u schriftelijk gesteld worden via; 

segway@consumercare.info  
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Deelnemende modellen aan de Segway Cashback: 

Naam voertuig Cashback 

E110S 25km/h Phantom Black (Glossy) 300 euro 

E110S 25km/h Arctic White (Glossy) 300 euro 

E110S 25km/h Intense Red (Glossy) 300 euro 

E110S 25km/h Stone Grey (Matt) 300 euro 

E110S 25km/h Steel Grey (Glossy) 300 euro 

E110S 45km/h Phantom Black (Glossy) 300 euro 

E110S 45km/h Arctic White (Glossy) 300 euro 

E110S 45km/h Intense Red (Glossy) 300 euro 

E110S 45km/h Stone Grey (Matt) 300 euro 

E110S 45km/h Steel Grey (Glossy) 300 euro 

E125S 25km/h Phantom Black (Glossy) 300 euro 

E125S 25km/h Arctic White (Glossy) 300 euro 

E125S 25km/h Ruby Red (Glossy) 300 euro 

E125S 25km/h Atlantic Blue (Glossy) 300 euro 

E125S 45km/h Phantom Black (Glossy) 300 euro 

E125S 45km/h Arctic White (Glossy) 300 euro 

E125S 45km/h Ruby Red (Glossy) 300 euro 

E125S 45km/h Atlantic Blue (Glossy) 300 euro 

B110S 25km/h Dark Grey-White (Matt) 300 euro 

B110S 25km/h Dark Grey-Red (Matt) 300 euro 

B110S 25km/h Dark Grey-Black (Matt) 300 euro 

B110S 25km/h Orange-Light Grey (Matt) 300 euro 

B110S 25km/h Yellow-Dark Grey (Matt) 300 euro 

B110S 45km/h Dark Grey-White (Matt) 300 euro 

B110S 45km/h Dark Grey-Red (Matt) 300 euro 

B110S 45km/h Dark Grey-Black (Matt) 300 euro 

B110S 45km/h Orange-Light Grey (Matt) 300 euro 

B110S 45km/h Yellow-Dark Grey (Matt) 300 euro 

 

 

 

 

 

 

 


