
1. Algemeen 

i. De Actievoorwaarden zijn geldig voor iedere cashback-consumentenactie (‘Actie’) 
georganiseerd door Kringshoppen.nl. bezoekadres: Wilhelminapark 38A, 4818SM, Breda. 

ii. Deelnemer kan gedurende de actieperiode (een deel van) de aankoopprijs van een 
aangeschaft artikel retour ontvangen (hierna “het Cashback-bedrag”) zoals aangegeven op de 
Website. Actie is geldig voor de periode zoals vermeld op de website van Kringshoppen. 

iii. Er mogen meerdere producten / aankopen op dezelfde factuur staan vermeld. Uiteraard 
mogen hier ook producten opstaan, die niet meedoen met de Actie. Artikelen hoeven niet per 
stuk of separaat afgerekend te worden. 

iv. Op de Actie en Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
v. De Deelnemer kan het cashback-bedrag alleen terugkrijgen door contact op te nemen met de 

klantenservice van kringshoppen (info@kringshoppen.nl). Een medewerker bepaalt dan of 
Deelnemer aan alle eisen voldoet. 

vi. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. 

2. Actie 

i. De Actie houdt in dat de consument tot €25,- cashback kunnen krijgen op een toekomstige 
bestelling, door het aanmelden van een nieuwe winkel, die aan de volgende eisen voldoet: 

- Winkel dient een kringloopwinkel of tweedehandswinkel zijn. Kringshoppen behoudt 
het recht een winkel ongeschikt te verklaren. 

- Winkel is minimaal gedurende één kalendermaand actief op Kringshoppen door op 
een van de volgende twee manieren: 

a. Het wekelijks toevoegen van nieuwe artikelen of; 
b. Winkel voegt minimaal 25 producten toe in eerste maand. 

- De aangemelde winkel dient officieel ingeschreven te staan bij de Nederlandse Kamer 
van Koophandel. 

ii. De Actie is geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de websites van Kringshoppen 
en/of in de Actiemail. 

iii. Het is niet mogelijk de cashback te ontvangen via cash, creditcard, paypal, crypto valuta of 
spaarrekeningen. 

3. Deelname 

i. Consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de Actie. 
ii. Deelname aan de Actie is gratis. 
iii. Deelname werkt als volgt: 

1. Deelnemer meldt een winkel aan bij de klantenservice van Kringshoppen 
(info@kringshoppen.nl). Winkel dient dit schriftelijk te bevestigen 

2. Zodra de winkel voldoet aan de in artikel 2i beschreven voorwaarden, kent een 
medewerken van Kringshoppen de cashback toe aan deelnemer 

3. Deelnemer kan vervolgens na een bestelling de klantenservice van Kringshoppen op 
de hoogte stellen, en beroep doen op zijn/haar cashback. Klantenservice heeft het 
recht om de volgende informatie van de klant op te vragen: 

a. Voor- en achternaam; 
b. Kringshoppen ordernummer; 
c. Emailadres; 
d. IBAN (geen creditcard, geen spaarrekening); 
e. Winkel die aangemeld is door klant 

4. De consument gaat akkoord met de Actievoorwaarden en ontvangt hierna een 
bevestigingsmail binnen 24 uur. 

5. De cashback vergoeding zal binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van de 
bevestigingsmail worden overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer. 

6. Cashback kan over meerdere bestelling worden toegekend. Deelnemer hoeft hiervoor 

niet het maximale bedrag van €25,- te behalen. 
7. Middels deelname aan de Actie behoudt de consument zijn/haar recht op retour en 

tevredenheidsgarantie. Wanneer de consument dit recht uitoefent zal er géén 
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cashback vergoeding worden overgemaakt op het rekeningnummer dat is belast voor 
de initiële order. 

iv. Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden overgedragen of worden 
ingewisseld voor goederen. 

v. Personeel van Kringshoppen is niet uitgesloten van deelname. 
vi. Deelnemer is uitgesloten van het aanmelden waarvan hij/zij eigenaar, mede-eigenaar of 

bestuurslid is van betreffende winkel. Deelnemer is niet uitgesloten van het aanmelden van 
andere winkels.  

vii. Kringshoppen 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. 
Kringshoppen zal de gegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij 
Kringshoppen ze langer nodig heeft. 

viii. Kringshoppen kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van verdere deelname 
naar eigen inzicht en zonder opgave van reden. 

ix. Kringshoppen kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder 
enige vorm van aansprakelijkheid. 

4. Overig 

i. Kringshoppen is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de 
websites. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

ii. Kringshoppen sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de Actie, deelname aan 
de Actie, onderbreking of stopzetten van de Actie. 

iii. Aangesloten winkels zijn geenszins geaffilieerd met de Actie, en kunnen hierover geen 
uitspraken doen. 

5. Correspondentie en klachten 

i. Klachten of vragen over deze Actie? Neem dan contact op met de Kringshoppen 
klantenservice (info@kringshoppen.nl). 

 


