
 

 
 
Algemene voorwaarden 
 
Organisator: Sony Benelux, a branch of Sony Europe, Taurusavenue 16, 2132 LS Hoofddorp, 
The Netherlands  ('Sony')   
 

1. De Actie geeft klanten die een van de hieronder vermelde INZONE H7- of H9-headsets 
('In aanmerking komend(e) product(en)') in de periode van 1 februari 2023 tot en met 
28 februari 2023 hebben aangeschaft bij een erkende dealer van Sony in [Nederland] 
het recht om een tegoed voor PlayStation Store aan te vragen in de vorm van twee 
digitale vouchercodes ter waarde van in totaal maximaal 50 € ('Voucher') en minimaal 
25 €, met inachtneming van de hierin beschreven algemene voorwaarden. 
  
a.    50 € PlayStation™Store-tegoed bij aankoop van een INZONE H9-headset  

 b.    25 € PlayStation™Store-tegoed bij aanschaf van een INZONE H7-headset  
 

 
In aanmerking komende producten:  
 

 

Modelnaam 

Inzone H7 Headset - WHG700W.CE7  

Inzone H9 Headset - WHG900NW.CE7  
 

 

 
 

 

2. Vragen over de Actie of de uitvoering ervan moeten worden gericht aan de Organisator, 
en niet aan een bedrijf van Sony Interactive Entertainment ('SIE'). SIE is niet de 
sponsor, organisator of beheerder van de Actie. 

 

3. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om een aanvraag in te dienen. Deze actie is 
bestemd voor consumenten en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke 
consument die het product heeft aangeschaft. Aanvragen van wederverkopers en/of 
andere bedrijven, organisaties en instellingen komen niet in aanmerking voor deze 
aanbieding. 
 

4. Deze Actie is alleen geldig voor In aanmerking komende producten die door Sony zijn 
geleverd en gedistribueerd naar erkende wederverkopers in Nederland. Controleer bij 
uw verkoper of deze een erkende, aan de actie deelnemende verkoper is. Sony is 
niet verantwoordelijk voor misleidende uitspraken van een verkoper in dit opzicht en 
de uiteindelijke beslissing of een verkoper bevoegd is, ligt bij Sony.  

 

 

Aanvraag indienen 
 

5. Om uw voucher aan te vragen, moet u een online aanvraagformulier invullen op 
www.sony.nl/promo/INZONE2023 . Aanvragen die op een andere manier of in een 
andere formaat worden ingediend, worden afgewezen. U hebt een My Sony-account 
nodig om een aanvraag in te dienen. Als u nog geen My Sony-account hebt, moet u 
deze aanmaken voordat u uw aanvraag kunt indienen.  
 

6. Ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk zijn ingeleverd om middernacht 
(Midden-Europese Tijd) op 30 april 2023. Na deze datum worden geen aanvragen 
meer aanvaard. Claims moeten online worden ingediend vanaf dertig (30) dagen na de 

http://www.sony.nl/promo/INZONE2023


 

datum van aankoop, en niet later dan 30 april 2023, anders worden ze niet 
geaccepteerd. 
 

7. U moet bij uw aanvraag de volgende zaken elektronisch bijvoegen: 
 
(1) een kopie van de originele kassabon/factuur waarop de naam van de verkoper, de 
aankoopdatum en de naam van het In aanmerking komende product duidelijk leesbaar 
zijn; en 
(2) een foto van het serienummer en de apparaat-ID van uw in aanmerking komende 
product. Het serienummer is te vinden op de verpakking van het product of op de 
hoofdband. U vindt het serienummer op de headset als u de hoofdband uitschuift. 
 

8. Handgeschreven aankoopbewijzen en/of bevestigingen van een online bestelling 
worden niet aanvaard. Valse of bewerkte facturen of aankoopbewijzen worden niet 
goedgekeurd en de desbetreffende aanvraag wordt behandeld als fraude. Sony 
behoudt zich het recht voor om, waar dit noodzakelijk is, aanvullende informatie en/of 
ondersteunende documenten te verzamelen om aanvragen te valideren.  
 

9. Als op het aankoopbewijs een andere datum vermeld staat dan de datum waarop het 
aankoopbewijs is uitgegeven (factuurdatum), dan zal de aankoopdatum uitsluitend 
worden bepaald onder verwijzing naar de besteldatum. 
 

10. Zodra uw claim is ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de claim geldig 
is, ontvangt u binnen 20 (twintig) dagen nog een e-mail met 1 of 2 PlayStation Store-
vouchercodes (2 x 25 € voor de H9-headset of 1 x 25 € voor de H7-headset). Als de 
aanvraag onvolledig is of niet voldoet aan de vereisten die staan vermeld in deze 
algemene voorwaarden, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en krijgt u 14 
(veertien) kalenderdagen de tijd om de onvolkomenheden op te lossen en het correcte, 
geldige en aan de voorwaarden voldoende document op te sturen. Controleer de map 
met ongewenste berichten als u geen e-mail hebt ontvangen.   

 
 

Uw voucher inwisselen 
 

11. Vouchers moeten uiterlijk 30 september 2025 worden ingewisseld in PlayStation 
Store. Om uw Voucher in te wisselen, gaat u naar https://my.playstation.com/ en meldt 
u zich aan op uw PlayStation Network-account of maakt u een nieuw account aan. 
Selecteer het Accountmenu door te klikken op uw profielfoto in de rechterbovenhoek, 
klik op 'Codes inwisselen' en voer vervolgens de actiecode van 12 cijfers in die per e-
mail naar u is verzonden. U kunt uw voucher ook inwisselen via uw PS4- of PS5-
console. Alle informatie over het activeren van uw code is beschikbaar via de volgende 
koppeling: https://www.playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/  
 

12. Voor ondersteuningsvragen bij problemen met games en/of met het inwisselen van 
Vouchers op de PlayStation Store klikt u op https://www.playstation.com/nl-nl/support/  
 

 
 
 
 
 
Algemeen  
 

13. Sony behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen als we vermoeden dat de 
aanvraag onrechtmatig of frauduleus is of als een aanvraag niet voldoet aan deze 
voorwaarden. Sony behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen 
in het geval van frauduleuze aanvragen. 
 

14. Er kan geen aanvraag worden ingediend voor een In aanmerking komend product dat 
voor terugbetaling is geretourneerd aan de verkoper. 

https://my.playstation.com/
https://www.playstation.com/en-gb/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
https://www.playstation.com/nl-nl/support/


 

 

15. Vouchers en codes voor PlayStation Store zijn niet overdraagbaar, niet uitwisselbaar 
en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Er wordt geen alternatief aanbod of 
alternatieve compensatie geboden.  
 

16. Deelname aan deze Actie belet u niet deel te nemen aan een andere actie met 
betrekking tot de In aanmerking komende producten.  

 

17. Persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt door Sony Europe BV en haar externe 
serviceproviders uitsluitend verwerkt met als doel om deze Actie uit te voeren. Door 
een aanvraag in te dienen, wordt u geacht deze Algemene voorwaarden te hebben 
gelezen en aanvaard, alsmede het privacybeleid van Sony, dat u kunt nalezen op:  
https://www.sony.nl/eu/pages/privacy/nl_nl/privacy_overview.html . Als u vragen hebt 
over het gebruik van uw persoonlijke informatie neem dan contact op via ons online 
webformulier op http://services.sony.nl/support/nl/contacts/pim/email .   
 

18. Als u vragen hebt over deze actie of uw aanvraag neem dan contact met ons op via 
+31 (0) 203469524 of via http://www.sony.nl/promo/contact  
 

19. Deze Actie is onderhevig aan de wetgeving van Engeland. Eventuele hieruit 
voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbanken van 
Engeland (tenzij toepasselijk nationaal recht hierin anderszins voorziet). 

 

https://www.sony.nl/eu/pages/privacy/nl_nl/privacy_overview.html
http://services.sony.nl/support/nl/contacts/pim/email
http://www.sony.nl/promo/contact

