
 

 
© 2021 PFU (EMEA) LIMITED. Alle Rechten Voorbehouden.                           Pagina 1  

 
 

ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat® Klantenpromotie 
Promotievoorwaarden v2.0_010621_NL 
 
 
Deze Voorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met andere berichten, inclusief 
reclame- of promotiemateriaal. Bewaar een kopie ter informatie. 
 
 

Promotor 
 
PFU (EMEA) LIMITED, een bedrijf dat is opgericht in het Verenigd Koninkrijk (registratienummer 01578652) met 
statutaire zetel in Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Verenigd Koninkrijk. 
 
 

Definities 
 

Verstandhouding  
 

Definitie 

Klant 

Persoon die voor privé- of zakelijk gebruik een nieuw Kwalificerend Product heeft gekocht 
en die niet in dienst is bij, opdrachten uitvoert voor, of anderszins verbonden is aan PFU, 
zijn Distributie- of Resellerkanaal, Fujitsu, of een persoon die professioneel bij de promotie 
betrokken is. 

Claimant Een Klant die aan deze promotie deelneemt door met behulp van het Claimformulier een 
Claim in te dienen. 

Claim Een claim die op een Beloning wordt gelegd door middel van een Claimformulier die door 
een Klant wordt ingevuld en ingediend. 

Claimformulier Het online claimformulier betreffende dit Aanbod op de website van de claims (vanaf 1 
mei 2021): https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form  

PFU 
PFU (EMEA) LIMITED, een bedrijf dat is opgericht in het Verenigd Koninkrijk 
(registratienummer 01578652) met statutaire zetel in Belmont, Belmont Road, Uxbridge, 
Middlesex, UB8 1HE, Verenigd Koninkrijk. 

Kwalificerend Land Een land dat vermeld staat in de lijst in Paragraaf 2 hieronder. 

Kwalificerend 
Product Zoals gedefinieerd in Paragraaf 3 hieronder. 

Persoon Heeft betrekking op een persoon van 18 jaar of ouder, een firma, een bedrijf of een 
andere instantie van personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. 

Promotieperiode Zoals gedefinieerd in Paragraaf 4 hieronder. 

Privacybeleid 

PFU’s huidige Privacybeleid, waarvan een kopie beschikbaar is op: 
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/ 
 
of https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (vanaf 1 mei 2021) 

Beloning Een jaarabonnement op Adobe® Acrobat® Pro DC 

  

https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form
https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy
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Promotie-aanbod 
 

1. Dit aanbod (het “Aanbod”) geeft klanten die gedurende de Promotieperiode een Kwalificerend Product 
hebben gekocht, het recht om een Claim in te dienen voor het verkrijgen van een Beloning onder deze 
Voorwaarden. 

 
 

Kwalificatiecriteria 
 

2. Dit aanbod is geldig voor Klanten die in één van de hieronder vermelde Kwalificerende Landen wonen, die 
gedurende de Promotieperiode een Kwalificerend Product hebben gekocht, van een reseller of 
detailhandelaar die in een hieronder vermeld Kwalificerend Land woont:  
 

• België 
• Bulgarije 
• Denemarken 
• Duitsland 
• Finland 
• Frankrijk 
• Griekenland 
• Hongarije 
• Ierland 
• Italië 
• Kroatië 
• Luxemburg 
• Nederland 
• Noorwegen 
• Oostenrijk 
• Polen 
• Portugal 
• Roemenië 
• Slowakije 
• Slovenië 
• Spanje 
• Tsjechische Republiek 
• Verenigd Koninkrijk 
• Zweden 
• Zwitserland 

 
 

Kwalificerende Producten 
 

3. Dit Aanbod is van toepassing op aankopen van NIEUWE Kwalificerende Producten gedurende de 
Promotieperiode.  Het is beperkt tot deze Kwalificerende Producten, die worden geïdentificeerd door hun 
Artikelnummers:  

a. ScanSnap iX1400 (Artikelnummer: PA03820-B001)  
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Promotieperiode 
 

4. Dit Aanbod is alleen geldig voor Kwalificerende Producten die gekocht zijn op of tussen deze datums: 
a. Begindatum: 1 april 2021 
b. Einddatum: 30 september 2021 

 
 

Venster voor het Indienen van een Claim 
 

5. De Klant dient vanaf de datum waarop een Kwalificerend Product gekocht is, 30 dagen te wachten voordat hij 
een Claim indient (30 kalenderdagen te tellen vanaf de datum die op de factuur staat).  Dit 30-dagenvenster 
wordt gebruikt om verkoopinformatie te verzamelen om Claims te valideren en te garanderen dat dit Aanbod 
niet wordt misbruikt door Klanten die een Kwalificerend Product terugbrengen nadat ze een Claim hebben 
ingediend. 

 
6. De Klant dient zijn Claim uiterlijk 60 dagen na de aankoopdatum van het Kwalificerend Product in te dienen 

(60 kalenderdagen te tellen vanaf de datum die op de factuur staat). 
 

Voorbeeld 1: Kwalificerend Product dat op 1 april 2021 gekocht werd: 
• Vroegste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 1 mei 2021 (30 kalenderdagen te tellen vanaf 

de aankoopdatum) 
• Laatste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 31 mei 2021 (60 kalenderdagen te tellen vanaf 

de aankoopdatum) 
 

Voorbeeld 2: Kwalificerend Product dat op 30 juni 2021 gekocht werd: 
• Vroegste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 30 juli 2021 (30 kalenderdagen te tellen 

vanaf de aankoopdatum) 
• Laatste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 29 augustus 2021 (60 kalenderdagen te tellen 

vanaf de aankoopdatum) 
 
 

Het Indienen van een Claim 
 

7. Claims dienen te worden ingediend door een Klant die een Kwalificerend Product heeft gekocht. PFU-partners, 
detailhandelaren, resellers, distributeurs of deelnemende handelaren met grote voorraad mogen geen Claims 
namens hun klanten indienen. Het Aanbod mag niet worden overgedragen aan een andere persoon. 

 
8. Bewijs van aankoop in de vorm van een factuur waarop de aankoopdatum van het Kwalificerende Product en 

Artikelnummer staan, dient samen met de Claim te worden ingediend met behulp van de upload functie op 
het online Claimformulier. Anders zijn we niet in staat om de Claim te valideren. Indien het bewijs van aankoop 
uit meer dan 1 pagina bestaat, dient u ervoor te zorgen dat alle pagina’s van het document gescand en 
opgeladen zijn. 
 

9. Per klant mag gedurende de Promotieperiode maximaal één Claim worden ingediend, ongeacht het aantal 
gekochte Kwalificerende Producten. 
 

10. Claims die met ontbrekende, onjuiste, ongeldige of onbetrouwbare informatie worden ingediend, worden 
afgewezen en dubbele Claims worden verworpen. 
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11. Alle documentatie die in verband met dit Aanbod wordt ingediend, wordt het eigendom van PFU en zal niet 
worden teruggeven.  Het indienen van onbetrouwbare, onjuiste, misleidende of frauduleuze Claims of 
documentatie kan diskwalificatie voor dit Aanbod en toekomstige PFU-promoties tot gevolg hebben en kan 
ertoe leiden dat de Claimant daarvoor gerechtelijk wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie of door PFU 
voor het gerecht wordt gedaagd. 

 
 

Claimproces 
 

12. Om succesvol aanspraak te maken op een Beloning, dient de Claimant: 
 

a. Aan de kwalificatiecriteria die in deze Voorwaarden staan, te voldoen. 
 

b. Een Kwalificerend Product van een reseller of detailhandelaar in een Kwalificerend Land te kopen.  
 

c. Zijn Claim op de juiste tijd in te dienen, in overeenstemming met Paragraaf 6 hierboven. 
 

d. Naar de Promotie Landingspagina online te gaan en de gevraagde gegevens op het Claimformulier in 
te vullen.  
 

e. Een kopie van de factuur voor de aankoop van het Kwalificerende Product op te laden.  
 

f. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid te lezen en ermee akkoord te gaan. 
 

g. PFU toestemming te geven om de gegevens die samen met de Claim ingediend zijn, te verzamelen, te 
bewaren en te verwerken. 
 

h. Aan alle criteria die in deze Voorwaarden staan, te voldoen. 
 

Opmerking: Wij bevelen u aan ervoor te zorgen dat uw e-mails niet door spamfilters worden geblokkeerd. 
 
 

Claimvalidatie en -afhandeling 
 

13. Korte tijd nadat een claim is ingediend, wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat op het 
claimformulier stond toen het werd ingediend. Deze eerste e-mail bevestigt en stelt de claimant ervan op de 
hoogte dat de indiening van zijn claim ontvangen is. U dient uw spamfolder te controleren om ervoor te 
zorgen dat u onze e-mailupdates niet misloopt. 
 

14. Claims worden normaal gezien binnen 7 dagen na indiening verwerkt. Zodra een claim verwerkt is, wordt een 
e-mail naar de claimant verzonden, waarin hem wordt medegedeeld dat zijn claim is Goedgekeurd of 
Afgewezen op basis van de in deze Voorwaarden vermelde criteria waaraan de claim dient te voldoen.  

 
15. Zodra een claim is goedgekeurd, ontvangt de eiser een goedkeuringsmail met een vouchercode en een link 

naar een officiële Adobe-website waar de voucher kan worden ingewisseld. 
 

• Op de officiële Adobe-website moet de eiser zich aanmelden bij een bestaand Adobe-account of een 
nieuw Adobe-account maken en de vouchercode voor het abonnement van 1 jaar invoeren dat aan 
zijn Adobe-account moet worden toegevoegd. 
 

• Voor het aanmaken van een Adobe-account moet de eiser het privacybeleid en de 
gebruiksvoorwaarden van Adobe lezen en accepteren. 

 

https://www.scansnapit.com/uk/scansnap-ix1400-adobe-offer/
https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/nl/legal/terms.html
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Uitsluitingen & Ongeldige Claims 
 

16. Dit Aanbod is niet beschikbaar of van toepassing op: 
 

a. Klanten die in andere landen dan de Kwalificerende Landen wonen.  
 

b. Producten die bij resellers of detailhandelaren in andere landen dan de Kwalificerende Landen 
gekocht zijn. 

 
c. Werknemers van PFU, Fujitsu of hun naaste familieleden. 

 
d. PFU-partners, hun respectievelijke agenten, elke distributeur, wederverkoper, detailhandelaar, etailer 

of deelnemende leverancier die betrokken is bij de verkoop of verhuur van scannerproducten, -
diensten of -oplossingen, of wie professioneel met het Aanbod verbonden is (of leden van hun familie 
of gezin). 

 
e. Indien het Kwalificerende Product waarop de Claim is gebaseerd, door de Claimant gekocht is voor 

doorverkoop, verhuur, lease of door hem doorverkocht werd. 
 

f. Gebruikte of Gereviseerde producten (bijv. gekocht op eBay) die geen Nieuwe producten zijn. 
 

17. Teruggave van het Kwalificerende Product waarvoor een Claim is ingediend bij de reseller, detailhandelaar of 
andere persoon van wie het was gekocht, om welke reden dan ook, na het indienen van een Claim, maakt 
deze Claim ongeldig en geeft PFU het recht om de verzending van een Beloning te stoppen of te annuleren en 
de Klant te diskwalificeren voor het indienen van verdere Claims. Uw wettelijke rechten worden niet 
aangetast. 
 

18. Dit Aanbod kan niet worden gebruikt in combinatie met een ander aanbod, korting of promotie van PFU, waar 
een andere prijsstelling dan de gewone prijsstelling op basis van distributiekanalen is aangeboden aan de Klant 
door PFU of via zijn resellers, detailhandelaren of andere distributeurs. 

 
19. PFU behoudt zich het recht voor om een Claim ongeldig te maken, indien na onderzoek blijkt dat er 

frauduleuze activiteiten of andere onregelmatigheden in de leveringsketen van distributeur naar reseller en 
dan naar eindgebruiker zitten of er iets anders is dat wordt beschouwd als niet in de geest van het Aanbod te 
zijn. 

 
20. Elke claim met dezelfde naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of serienummer van 

de scanner als een andere claim, wordt afgewezen als een dubbele claim op basis van clausule 9. 
 

21. Elke claim die wordt ingediend met een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het product is gekocht door de eiser, 
rechtstreeks van een distributeur, wordt afgewezen op grond van clausule 16d. 

 
22. PFU zal onder geen beding in staat zijn om claims te verwerken of items te vervullen die zijn aangeboden in 

eerdere promoties die al zijn verlopen. We kunnen alleen claims verwerken en aangeboden artikelen vervullen 
voor de huidige promotie.  

 
 

Beperking van Aansprakelijkheid 
 

23. PFU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische, hardware-, software-, server-, website-, of 
internetservice-storingen of schade van welke soort dan ook, die de Klant belet of anderszins belemmert, een 
Claim in te dienen of anderszins aan dit Aanbod deel te nemen. 
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24. Een belastingverplichting die voortkomt uit dit Aanbod, is voor de verantwoordelijkheid van de Claimant. 
 

25. PFU mag dit Aanbod ongeldig verklaren indien het belast, voorgeschreven, verboden of beperkt is door de van 
toepassing zijnde wet. De beslissingen van PFU met betrekking tot één aspect of alle aspecten van dit Aanbod 
zijn definitief en bindend. 
 

26. PFU is niet aansprakelijk voor de nalatigheid van een derde in het nakomen van zijn contractuele 
verplichtingen. 
 

27. PFU behoudt zich het recht voor om dit Aanbod of deze Voorwaarden in welk stadium dan ook te annuleren 
of te wijzigen. 

 
 

Andere Wettelijke Zaken 
 

28. Een claim wordt alleen goedgekeurd en een beloning wordt naar de klant gestuurd als de klant tevreden is 
met alle criteria en de verplichtingen van de klant zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.  Door een 
claim in te dienen, bevestigt de klant zijn aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. 
 

29. PFU behoudt zich het recht voor om het gebruik van de advertentiewebsite, inclusief de IP-adressen van 
gebruikers, nauwlettend in de gaten te houden, zodat PFU misbruik kan opsporen en Claims ongeldig kan 
maken indien PFU reden heeft om aan te nemen dat deze Claims niet voldoen aan de kwalificerende criteria 
die in deze Voorwaarden vermeld staan of indien er anderszins inbreuk werd gemaakt op deze criteria.  

 
30. Dit Aanbod en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met 

de wetgeving van Engeland en Wales en elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord om zich te 
onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welse rechtbanken met betrekking tot alle 
geschillen die uit of in verband met dit Aanbod en deze Voorwaarden ontstaan. 

 
31. Deze Voorwaarden zijn in de Engelse taal gesteld en zijn vertaald naar andere talen.  De Engelse versie van 

deze Voorwaarden (en elk bericht of ander document over deze Voorwaarden) prevaleert indien er een 
tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid bestaat. 

 
 

Klantenondersteuning 
 
Indien u met betrekking tot dit Aanbod of de status van een Claim hulp nodig heeft of vragen heeft, kunt u contact 
met ons opnemen via LiveChat. 

 
Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, 09.00 – 17.00 plaatselijke tijd en wanneer de LiveChat-widget op 
de website wordt vertoond. 

 
 

  

https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/livechat
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Privacyverklaring 
 
PFU (EMEA) LIMITED “De Verwerkingsverantwoordelijke” neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij 
gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het expliciete, specifieke doel waarvoor zij zijn gegeven en delen ze, 
zonder uw toestemming, niet met iemand anders die niet namens ons handelt.  Uw persoonsgegevens mogen worden 
gedeeld met onze partners en agenten, “de Gegevensverwerkers” voor klantenadministratie, verkoop, marketing en 
onderzoek voor producten en diensten die door PFU (EMEA) LIMITED worden geleverd. Uw gegevens worden zowel 
fysiek als elektronisch beschermd in overeenstemming met De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en alleen voor zolang als nodig bewaard. 
 
Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dient u ons privacybeleid te 
bekijken. 
 
 

Verwerkingsverantwoordelijke 
 
PFU (EMEA) LIMITED 
Belmont 
Belmont Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1HE 
Verenigd Koningkrijk 
 
 

Gegevensverwerker 
 
Sykes Global Services Limited 
Calder House 
599 Calder Road 
Edinburgh 
EH11 4GA 
Verenigd Koninkrijk 
 
 
Bij het aanmaken van een Adobe-account wordt Adobe Inc een gegevensbeheerder die uw accountgegevens 
verzamelt, opslaat en verwerkt op basis van een afzonderlijke gegevensprivacyovereenkomst tussen de 
accounthouder en Adobe, in overeenstemming met hun privacybeleid. Gegevens die aan uw Adobe-account zijn 
gekoppeld, worden niet gedeeld met PFU. 
 
 

Over PFU 
 
ScanSnap document-scanners worden ontworpen en geproduceerd door PFU LIMITED, een bedrijf van de 
Fujitsugroep. Zij worden verkocht en ondersteund in Europa, het Midden-Oosten en Afrika door PFU (EMEA) LIMITED, 
een dochteronderneming van PFU LIMITED.  
 
 
 
 

https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

