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Ontvang tot €250 Cashback 

 

Actie: Tot € 250,- cashback na registratie bij 

Siemens. 

 

 

 

Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Een 

cashback is een actie vanuit de fabrikant Siemens waarbij je een 

gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Je betaalt Mister Barish 

de prijs op de website van de Mister Barish shop. Je krijgt het Cashback 

geld van Siemens terug. 

 

Hieronder staat precies omschreven wat je moet doen om je cashback 

te ontvangen. 

 

Looptijd Cashback actie: 31 oktober 2022 - 15 januari 2023 23:59u.  

Geldig tot: deelname aan de cashback moet gebeuren vóór 5 februari 

2023 via de Siemens actiesite. 

Geldig waar: alleen voor aankopen in Nederland. 

Geldig op welke Siemens espressomachines: kijk onderaan bij 

modellen die meedoen.  

Een link naar de volledige voorwaarden: De actievoorwaarden van 

Siemens, in samenwerking met Hashting, zijn van toepassing. 

 

Deelname aan de actie is uitsluitend toegankelijk voor consumenten 

en niet voor corporaties of een professionele organisatie van welke 

aard dan ook.  

- BSH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid. 

 

Hoe je cashback aanvragen? 

Voor registratie van het aangekochte actiemodel wordt verwezen naar 

het registratieformulier.  

Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels het online 

registratieformulier - vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs 

https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/acties
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/acties
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/acties
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en een foto van het typeplaatje worden in behandeling genomen. De 

laatste datum voor registratie is 5 februari 2023. 

Het is ook mogelijk om na online registratie een kopie aankoopbewijs 

en een foto van het typeplaatje per post op te sturen naar: BSH 

Huishoudapparaten B.V., t.a.v. SI-SDA-22-1011, Antwoordnummer 614, 

2130 WB Hoofddorp. 

 

Siemens modellen die meedoen: 

 

€30 Cashback 

EQ.300 TI351209RW 

EQ.300 TI353201RW 

EQ.300 TI355209RW 

 

€50 Cashback 

EQ.500 TP507R04 

EQ.500 TP503R09 

EQ.500 TQ507R02 

EQ.500 TQ505R09 

EQ.6 Plus TE653M11RW 

EQ.6 Plus TE655319RW 

EQ.6 Plus TE655203RW 

 

€75 Cashback 

EQ.9 Plus TI923309RW 

EQ.9 Plus TI924301RW 

 

€100 Cashback 

EQ.700 TP705R01 

EQ.700 TP707R06 

EQ.700 TP703R09  

EQ.700 TQ703R07 

EQ.700 TQ705R03 

EQ.700 TQ707R03 

 

€150 Cashback 

EQ.9 Plus TI9553X1RW 

EQ.9 Plus TI9573X9RW 

EQ.9 Plus TI9573X9RW 

€250 Cashback 

EQ.900 TQ905R03 

EQ.900 TQ903R09 
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