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Ingewonnen informatie gebruiken wij enkel voor het terugbetalen van de cashback, het opsturen van de 
educatiebrochure en om je op de hoogte te houden van onze producten en aanbiedingen. Je gegevens kunnen 
verwerkt worden door een derde partij. Je kan jouw gegevens altijd inkijken of aanpassen, zoals voorzien in de 
wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan ook gratis laten weten dat je 
niet wenst dat je gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden door een aanvraag per e-mail te sturen 
naar het volgende adres: info@accu-chek.be.

Vergeet niet om ook je originele kassaticket(s) en de uitgeknipte barcode toe te voegen. 

Gelieve je gegevens in drukletters in te vullen.

Ja, ik schrijf me in voor de Accu-Chek nieuwsbrief. 

Ja, ik zou graag de brochure ‘Leven met diabetes’ 
gratis per post ontvangen.



 T
E R U G B E T A

A
L

D
 • T

ERUGBETA
A

L
D

 •

Heb je diabetes type 2 en ben je 
benieuwd naar de basis voor een 
succesvolle behandeling?

Koop vandaag een Accu-Chek Aviva startpakket* 
en ontvang 10 EUR cashback en een brochure 
‘Leven met diabetes’.

*  1 Accu-Chek Aviva startkit, 1 x Accu-Chek Aviva teststrips (50), 
1 x Accu-Chek FastClix lancetten (102)



Educatie en zelfcontrole van de 
bloedglucose zijn de basis voor een 
goede behandeling van diabetes.

Een volledig startpakket zodat je 
onmiddellijk kan starten met het meten 
van je bloedglucose.

Brochure 
‘Leven met diabetes’!
Hierin vind je informatie over de werking 
van je lichaam, het belang van een 
gezonde levensstijl, het nut van een goede 
zelfcontrole en vele tips & tricks die je 
zullen helpen in je dagelijkse leven met 
diabetes.

1 Accu-Chek® Aviva 
startkit

1 x Accu-Chek® Aviva 
teststrips (50)

1 x Accu-Chek® FastClix 
lancetten (102)
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Hoe ga je te werk?
Stuur een voldoende gefrankeerde omslag vóór 31/01/2018 naar

Roche Diagnostics Cash Back 
c/o HighCo Data 
BP 06774 
1733 Asse

met daarin:

• De volledig ingevulde bon met je gegevens (zie achterkant).

•  Je originele kassaticket(s) met datum en aankoop van de 
3 producten omcirkeld.

•  De barcode (uitgeknipt) van op de verpakking van de 
Accu-Chek Aviva startkit.

De terugbetaling van 10 EUR en het versturen van de 
brochure gebeuren ten laatste 6 weken na je aanvraag.

Actievoorwaarden:
•  10 EUR terugbetaald bij aankoop van 1 Accu-Chek Aviva startkit 

(CNK 2221-935), 1 x Accu-Chek Aviva teststrips (50) (CNK 2221-919) 
en 1 x Accu-Chek FastClix lancetten (102) (CNK 2676-807). 

•  De aankoop moet gebeuren tussen 01/01/2017 en 31/12/2017.

•  De aanvragen zullen worden aanvaard tot 31/01/2018 (poststempel 
als bewijs).

•  Er zal geen enkel gevolg worden gegeven aan verzendingen die te 
laat, onvolledig, onleesbaar of onvoldoende gefrankeerd zijn.

•  De verzendingskosten worden niet vergoed.

•  Het terugbetaalde bedrag mag het aankoopbedrag niet overschrijden 
(actie enkel geldig voor producten die niet terugbetaald zijn door het 
RIZIV).


