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Batibouw Cashback 2020!  
Voorwaarden voor verlenging 
 
De Daikin Batibouw promotie startte op 02/03/2020 en was geldig voor alle installaties opgestart 
tussen 02/03/2020 en 30/06/2020 en geregistreerd in Stand By Me tot 15/07/2020. Na deze 
datum kan geen enkele cashback nog aangevraagd worden via de Stand By Me website. 
 
Wegens de hoge vraag naar lucht-lucht warmtepompen dit voorjaar werden wij geconfronteerd 
met een aantal leveringsproblemen. De productie van Daikin Europe kon op bepaalde momenten 
de grote vraag naar toestellen niet volgen. Hierdoor konden bepaalde toestellen, besteld vóór 
30/06/2020, niet tijdig geleverd worden en installaties niet tijdig worden opgestart door de 
installateur. 
 
Bent u in dit geval? Dan geven we u de kans om alsnog uw cashback aan te vragen.  
 
De aanvraag is uiteraard enkel mogelijk voor toestellen die aan de Batibouw actievoorwaarden 
2020 voldoen en waar de gevraagde leveringsdatum de installateur –levering vóór 30/06/2020 - 
niet kon worden gerespecteerd. 
Alle niet geleverde toestellen werden door ons in kaart gebracht en op basis van het serienummer 
zullen we checken of uw toestel inderdaad aan alle Batibouw actievoorwaarden 2020 voldoet 
alvorens we uw cashback zullen uitbetalen. 
 
Hoe gaan we te werk :  
Om een cashback aan te vragen moet u dit online document invullen. 
U geeft alle informatie met betrekking tot uw buiten- en binnentoestellen in. Op basis van 
correcte serienummers zullen wij checken of uw toestel voldoet aan de verlengde voorwaarden. 
 
Enkel indien u alle informatie correct invult (uw naam en adresgegevens, IBAN, BIC, email, 
telefoon, naam installateur) kunnen wij over de juiste informatie beschikken om uw aanvraag 
correct op te volgen. De uitbetalingen zullen 1x per maand gebeuren op het rekeningnummer dat 
door u werd opgegeven.  
 
De verlenging van de Batibouw Cashback 2020 voorwaarden is geldig tot wanneer alle uitgestelde 
leveringen van toestellen besteld vóór 30/06/2020 gebeurd zijn. U hebt tot maximum 14 
kalenderdagen na datum van uitlevering door Daikin aan de installateur om uw aanvraag voor de 
cashback in te dienen. 14 kalenderdagen nadat het laatste toestel, besteld vóór 30/06/2020, werd 
uitgeleverd zal de link naar het aanvraag document verdwijnen en is de actie definitief en 
onherroepelijk afgesloten. 

mailto:info@daikin.be
https://www.daikin.be/content/dam/DAB/internet-dab/promotions/nederlands/Actie_Batibouwvoorwaarden.pdf
https://www.daikin.be/content/dam/DAB/internet-dab/promotions/nederlands/Actie_Batibouwvoorwaarden.pdf
https://www.daikin.be/content/dam/DAB/internet-dab/promotions/nederlands/Actie_Batibouwvoorwaarden.pdf
https://daikin.formstack.com/forms/cashback_2020
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Deze uitzonderlijke verlenging, omwille van uitgestelde leveringen, heeft enkel betrekking op het 
uitbetalen van de cashback. Het invullen van dit aanvraagdocument geeft u geen extra garantie, 
hiervoor dient u uw toestel te registreren op onze Stand By me website. 
 
De Batibouw actievoorwaarden 2020 
 
Versie 01/07/2020 
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