
VOORWAARDEN – NETGEAR INRUILPROGRAMMA VOOR NETGEAR WiFi 6 APPARATEN

Bindende overeenkomst: Door deel te nemen aan het NETGEAR Trade-in programma voor NETGEAR WiFi 6 appa-
raten die worden aangeboden op de [https://netgear-nederland.nl/insight-managed-tradein-campaign/] (waarnaar wordt 
verwezen als het “inruilprogramma” in deze overeenkomst) GAAT U ERMEE AKKOORD dat u hier gebonden bent aan 
de ALGEMENE VOORWAARDEN. Het is uw verantwoordelijkheid, voordat u deelneemt aan deze inruil actie om deze 
voorwaarden zorgvuldig door te lezen om uw rechten en verplichtingen te begrijpen.Als u niet tevreden bent met deze 
voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat uw enige en exclusieveoplossing is om niet deel te nemen aan het inruilpro-
gramma.

Details inruilprogramma. Koop een in aanmerking komend NETGEAR WiFi 6 of Multi-Gig apparaten (“NieuwApparaat”) 
hier vermeld https://www.netgear.nl/insight/devices.aspx van 01/06/2021 tot 14/07/2021. Ga naar [https://netgear-neder-
land.nl/insight-managed-trade-in-campaign ] en volg de instructies voor het te starten inruil proces. Vul het online inruilfor-
mulier in en een lid van het team neemt contact met u op. Bestellingen moeten worden verwerkt via een van NETGEAR 
goedgekeurde distributiepartners). U moet dan uw oude product verzenden (“inruilapparaat”) naar NETGEAR Nederland, 
Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer - (het “inruil adres”) binnen 30 dagen na het bestellen van uw nieuwe apparaat. 
Nadat we uw inruilapparaat hebben ontvangen,sturen wij u een bevestiging dat wij het hebben ontvangen en organiseren 
de verwijdering. 

NETGEAR: Verwijzingen naar „NETGEAR”, „onze” of „wij” verwijzen mogelijk naar NETGEAR, Inc. engelieerde onderne-
mingen, dochterondernemingen en aangewezen personen. 

Wijzigingen: NETGEAR behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst willekeurig moment te wij-
zigen. Elke keer dat u wilt deelnemen aan het inruilprogramma, dient u de huidige voorwaarden te bekijken. NETGEAR 
kan het inruilprogramma op elk moment beëindigen,zonder kennisgeving aan u.

Rechten en verplichtingen met betrekking tot het inruilprogramma: U gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Geschiktheid. U moet meerderjarig zijn in uw rechtsgebied en in de juridische hoedanigheid deelnemen aan dit 
inruilprogramma. Werknemers, functionarissen, directeuren, wederverkopers, agenten, gelieerde ondernemingen en 
vertegenwoordigers van NETGEAR en andere deelnemende partners, waaronderhun aangesloten ondernemingen, ou-
ders, dochterondernemingen en reclame- en promotiebureaus;en hun directe families en hun leden van hun huishoudens 
zijn onverkiesbaar om deel te nemenIn dit inruilprogramma. NETGEAR bepaalt naar eigen goeddunken of een deelname 
voldoet aan de criteria om deel te nemen aan het inruilprogramma.

2. Eigendom en bevoegdheid tot inruil. U verklaart en garandeert dat u de enige bent en de rechtmatige eigenaar van 
het inruilapparaat met de specificaties, het serienummer enhet modelnummer dat u hebt aangeboden voor inruil en dat 
volledig bevoegd is om te verkopen ofaf te voeren van het inruilapparaat. U verklaart en garandeert verder dat (1) u. de 
bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan; (2) de inruilapparatuur is(zijn) niet nagemaakt of gestolen; en (3) 
de inruilapparaten (doen) geen inbreuk makenwet, statuut, verordening of regelgeving.

3. Deactiveren. U gaat ermee akkoord alle services op uw inruilapparaat(en) te deactiveren en te verwijderen van alle 
codes (bijvoorbeeld gebruikersvergrendelingen, wachtwoorden) die NETGEAR kunnen verhinderen en de mogelijkheid 
hebben om het inruilapparaat te gebruiken, te renoveren, te recyclen, door te verkopen of af te voeren.

4. Nauwkeurigheid van informatie. U gaat ermee akkoord dat u alle informatie over de inruil verstrekt van het apparaat en 
de informatie die u over het apparaat verstrekt, naar waarheidzijn, nauwkeurig, en volledig.NETGEAR is niet verantwoor-
delijk als u uw korting niet ontvangt vanwege onvolledige ofonjuiste informatie.

5. Voorwaarde bij aankomst en eindbepaling. U gaat ermee akkoord dat u de verstrekte inruilapparaat voor NETGEAR in 
goede staat stuurt en u bent als enige verantwoordelijke voor de aankomstconditie van het inruilapparaat bij de faciliteiten 
van NETGEAR. Het is belangrijk dat u het inruilapparaat zorgvuldig verpakt om ervoor te zorgen dat het zonder schade 
wordt geleverd aanNETGEAR, aangezien deze schade uw verantwoordelijkheid is.

6. Eindbepaling en retourzendingen. U gaat ermee akkoord dat alle bepalingen van NETGEAR met respect voor de 
conditie van uw inruilapparaat en inruilwaarde die is toegewezen aan het apparaat naar eigen goeddunken van NET-
GEAR wordt gemaakt en accepteerd u als definitief en is niet bespreekbaar.

7. Snelle verzending en promotieaanbiedingen. U gaat ermee akkoord het inruilapparaat naar het te verzendeninruiladres 
te sturen, zodat het binnen 14 dagen na de datum waarop u het online hebt ingevuld ook aankomt. Als het inruilapparaat 
niet wordt ontvangenkanNETGEAR uw deelname binnen 14 dagen intrekken of de inruilwaarde voor uw inruilapparaat en 
programma intrekken. Bovendien,aanbiedingen zijn mogelijk niet langer geldig, afhankelijk van de voorwaarden van de 
aanbieding, als NETGEAR het apparaat niet binnen 14 dagen na datum heeft ontvangenwaarop u het online inruilformu-
lier hebt ingevuld.



8. Kosten van verpakking en verzending. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten 
gekoppeld aan de verzending en verpakking van het inruilapparaat voor verzending naarNETGEAR.

9. Verlies of schade aan het inruilapparaat. U gaat ermee akkoord dat NETGEAR niet verantwoordelijk zal zijnonder alle 
omstandigheden voor verlies of schade aan het inruilapparaat. Daarnaast erkent u dat het uw enige verantwoordelijkheid 
is om alle persoonlijke bestanden en gegevens te verwijderen van het inruilapparaat. U gaat ermee akkoord dat NET-
GEAR niet verantwoordelijk is voor het verlies of vernietiging van de hardware, software, bestanden of media die per-
soonlijke bestanden bevatten of gegevens die op of in het inruilapparaat blijven staan. U begrijpt en gaat ermee akkoord 
dat u niet in staat zult zijn om alle bestanden en gegevens te herstellen die zijn opgeslagen in het inruilapparaat.

10. Eigendomsoverdracht. Na ontvangst en acceptatie van het inruilapparaat doorNETGEAR, gaat u ermee akkoord alle 
rechten en aanspraken op het inruilapparaat over te dragen aanNETGEAR, in ruil voor de inruilwaarde.

11. Definitieve transactie. Geen ontbinding. U erkent en stemt ermee in dat de inruil van de transactie definitief is en kan 
niet worden geannuleerd of ingetrokken na uw inruil. Het apparaat wordt ontvangen door NETGEAR, tenzij NETGEAR 
contact met u opneemt om u hiervan op de hoogte te stellen dat uw inruilapparaat na de evaluatie door NETGEAR niet 
acceptabel was.

12. Vrijwaring van aansprakelijkheid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft u hierbij NETGEAR-
vrij, het moederbedrijf en gelieerde ondernemingen, van en tegen elke aansprakelijkheid die voortvloeit uitof gerelateerd 
is aan de overdracht van het inruilapparaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid in verband met 
de verzending van het inruilapparaat, het verwijderen of niet verwijderen van alle gegevens of bestanden van het inrui-
lapparaat, de evaluatie en beoordeling van de inruilfunctie apparaat (en de bijbehorende inruilwaarde) gemaakt door 
NETGEAR, en de niet-beschikbaarheid van het inruilapparaat nadat NETGEAR het heeft geaccepteerd. NETGEARIs 
niet verantwoordelijk voor schade, verlies of kosten die u maakt in verband met dit Tradein-programma als gevolg van het 
volgende:

1. Uw handelen, nalaten of onjuiste voorstelling van zaken in strijd met de wet of deze algemene voorwaar-
den. U gaat er bovendien mee akkoord NETGEAR te vrijwarenvan en tegen eventuele claims die tegen 
deze claim zijn ingediend als gevolg van uw schending van toegepaste recht of deze voorwaarden.
 
2. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan wetshandhavingsinstanties indien uw inruilapparaat 
blijkt te zijn gestolen of indien wettelijk vereist.

13. U gaat er bovendien mee akkoord dat NETGEAR’stotale aanspraakelijkheid naar u, onder alle omstandigheden, de 
inruilwaarde niet zal overschrijden.

14. Informatie rapporteren en delen. NETGEAR kan worden verplicht om persoonlijke gegevens te delen, informatie ge-
ven als antwoord op een geldige gerechtelijk bevel, dagvaarding, overheidsonderzoek of alsanders vereist door de wet.

15. Privacy en gebruik van programma-informatie. NETGEAR verzamelt persoonlijke gegevens van u wanneer u 
deelneemt aan het inruilprogramma. NETGEAR mag alle en alle verkregen informatie met betrekking tot het inruilpro-
gramma, inclusief informatie die is verkregen via het programma, voor marketingdoeleinden of enig ander doel dat in ove-
reenstemming is met het programmaprivacybeleid, tenzij wettelijk verboden. Voor meer informatie over ons privacybeleid, 
lees het NETGEAR-privacybeleid op
https://www.netgear.com/about/privacy-policy/.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze 
voorwaardenzullen door de wetten van Nederland worden beheerst. Elk geschiltussen de partijen met betrekking tot de 
geldigheid, prestaties, interpretatie of constructie van deze voorwaarden en bepalingen worden ingediend bij rechtbanken 
binnen Nederland, dat de rechtbanken exclusieve bevoegdheid hebben om eventuele geschillen die zich voordoen, te 
berechten buiten of in verband met deze voorwaarden.

17. OVERIGE: NETGEAR is niet aansprakelijk voor defecten of vertragingen in de prestatiesin de mate die wordt veroor-
zaakt door omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen. Deze voorwaarden scheppen geen agentschap, 
partnerschap of joint venture tussen de partijen.Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, zijn in deze 
voorwaarden alle voorwaarden opgenomenovereengekomen door de partijen en vervangen alle andere overeenkomsten 
door de partijen met betrekking tot haaronderwerp. Scheidbaarheid. Indien een voorwaarde (of een deel van een 
voorwaarde) van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, blijft de rest van deze voorwaardenvan 
kracht.


