
Uniek sinds 1899

*

Op zoek naar een vlakke 
dakpan met een uitstekende 
prijs/kwaliteit?

30

CASHBACK
15/02/2021 tot 15/04/2021

Ontvang tijdelijk 1€/m² cashback bij aankoop 
van Flat10 Tech “Natural Black” dakpannen! 

-1€/m²

* Deze actie is cumuleerbaar met de Tejas Borja spaaractie
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CASHBACK
15/02/2021 tot 15/04/2021

CASHBACK FORMULIER

Flat10 Tech “Natural Black”

*-1€/m²

Koop vóór 15/04/21 Flat10 Tech 

“Natural Black” keramische pannen en 

registreer jezelf via dit formulier

Stuur vóór 15/05/21 alle facturen van de 

pannen naar info.be@tejasborja.com

Krijg 1€ per 10 stuks aangekochte Flat10 

Tech “Natural Black”  dakpannen 

teruggestort op uw rekeningnummer.

info.be@tejasborja.com

Voorwaarden Cashback Actie:

Er wordt een bedrag van 1 €/m² terugbetaald aan de dakwerker/aanvrager bij pannen van het Type Tejas Borja Flat 10 Tech Natural Black.  Per 10 dakpannen wordt er 1 m² gerekend.  Hulpstukken komen niet in aanmerking voor deze actie. 

De tijdelijke promotie start op 15/02/21 en loopt tot 15/04/21. Alle bestellingen in deze periode komen in aanmerking mits uitlevering dakpannen voor 30/04/21 waarbij factuurdatum van de bouwhandelaar geldend is als bindende datum. Alle 

aanvragen voor een cashback moeten geregistreerd zijn voor 15/04/21 en alle stukken moeten voor 15/05/21 in het bezit zijn van Cooperio. Aanvragen of stukken die na 15/05/21 worden ingeleverd bij Cooperio worden niet meegenomen in 

de berekening van de promotie. Aankoopfacturen van dealers gelden als enig bewijs en een kopie dient te worden overgemaakt aan Cooperio.  Bestelbonnen of offertes zijn geen geldend bewijs voor de aanvraag van de terugbetaling. 

De Betaling zal gebeuren na afsluiten van de indieningstermijn (15/05/21). De betaling zal uitgevoerd worden door Cooperio op de bankrekening door de aanvrager opgegeven in zijn registratie. Deze actie wordt gecumuleerd met de 

spaaractiepunten.  Er worden dus zowel punten als een terugbetaling voorzien tussen de periode van 15/02/21 en 15/04/21.  Bestellingen vanaf 16/04/21 en leveringen vanaf 01/05/21 vallen enkel onder het spaarpuntensysteem. Enkel volledig 

ingevulde registraties kunnen in aanmerking komen voor de cashback. Registratie kan enkel via mailing naar info.be@tejasborja.com.  Het registratieformulier kan aangevraagd worden bij Cooperio of de dealer.  Na de registratie krijgt U een 

bevestiging van Cooperio met een unieke nummer.  Deze nummer dient opgegeven te worden bij het inleveren van aankoopfacturen en de definitieve aanvraag tot terugbetaling.


