
Actievoorwaarden cashback e-learning      Versie januari 2023 

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘€ 10,- cashback’ voor afnemers van een of 
meerdere Leefstijl e-learnings van Tsuru-online B.V., hierna te noemen: ‘de actie’.  
De actie wordt georganiseerd door Tsuru-online B.V., gevestigd te Vught aan de Boxtelseweg 26, hierna 
te noemen Tsuru. Mijnvitaliteit is een label van Tsuru-online B.V. en maakt ook onderdeel uit van deze 
actie. Tsuru-online B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 51083590. 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan de actie. 
 
Artikel 1. Algemeen 

1. Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is kan deelnemen aan de actie. Ben je jonger dan 
18 jaar, dan kun je niet deelnemen. 
2. Deelnemen aan de actie is gratis. 
 
Artikel 2. Deelname en looptijd actie 

1. Deze actie loopt van 1 januari 2023 tot en 28 februari 2023. 
2. Je neemt deel aan de actie als: 

a) je tijdens de actielooptijd een Leefstijl e-learning van Tsuru hebt afgenomen; 
b) de e-learning volledig is betaald door jou of namens jou. Dit laatste is van toepassing als je 
bijvoorbeeld een bestelling hebt geplaatst via een (e-learning)portal, well-being programma, 
aangesloten verzekeringsmaatschappij/ ziektekostenverzekeraar.  
 c) hebt voldaan aan de voorwaarden voor het claimen van de cashback. 

4. De e-learning moet in de actieperiode zoals genoemd in artikel 2, lid 1 zijn aangeschaft; de e-learning 
hoeft nog niet te zijn doorlopen of te zijn afgerond.  
5. Door deel te nemen aan deze actie en door het aanvraagformulier in te vullen verklaart de 
deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie 
correct en naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
Artikel 3. Ontvangst cashback 

1. Tijdens de actieperiode heeft iedereen die voldoet aan de genoemde voorwaarden in artikel 2, lid 2 
recht op een eenmalige cashback. Deze cashback bedraagt € 10,- per afgenomen e-learning. Je kunt dus 
meerdere e-learnings bestellen en een cashback op aanvragen. Per e-learning moet wel een apart 
aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd. 
2. De cashback waarop je recht hebt wordt zo spoedig mogelijk  na het aanbieden van een volledig 
ingevuld claimformulier teruggestort op het door jou doorgegeven bankrekeningnummer. Tsuru streeft 
ernaar het bedoeld betalingsverzoek binnen 28 dagen af te handelen. Tsuru kan echter niet garanderen 
dat deze termijn daadwerkelijk zal worden gehaald, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor 
schade die is veroorzaakt door het overschrijden van deze termijn. Zeker in geval van Artikel 2.2.b kan de 
totale verwerkingstijd vertraging oplopen. 
3. De actie is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.  
4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoer van de gevraagde gegevens. 
Aanvragen tot terugbetaling kunnen niet verwerkt worden wanneer de gevraagde informatie niet 
correct is of onvolledig is.  
5. Het compleet ingevuld aanvraagformulier dient uiterlijk 30 juni 2023 in ons bezit te zijn. Na deze 
datum worden geen aanvraagformulieren meer in behandeling genomen.  



 
Artikel 4. Rechten Tsuru  

1. Tsuru behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit 
vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Tsuru hiervoor 
aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. 
2. Tsuru behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, in te trekken, te onderbreken of te wijzigen indien omstandigheden dit 
vereisen.  
3. Tsuru behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de actie te weigeren in geval van 
redelijk vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan maken op een 
cashback. 
4. Tsuru aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het invoeren van foutieve 
of incomplete (betalings)gegevens door de deelnemer. 
5. Deze actievoorwaarden gelden als supplement op de gebruikersvoorwaarden van Tsuru. Als 
deze actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden, dan geldt het 
bepaalde in deze actievoorwaarden. 
6. Zie ook onze privacyvoorwaarden  
 
Disclaimer 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Tsuru aan het beheer van de website besteedt, 
is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Tsuru is niet aansprakelijk voor enige 
(gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de 
website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de 
presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de 
links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Tsuru. 
Tsuru is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte 
internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden 
internetsite. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, 
waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Tsuru. Vragen over 
deze actie kunnen aan Tsuru worden gesteld via www.tsuru.nl/contact of via cashback@tsuru.nl  

https://tsuru.nl/gebruiksvoorwaarden/
https://tsuru.nl/privacy-cookieverklaring/
http://www.tsuru.nl/contact
mailto:cash@tsuru.nl

