
Actievoorwaarden BTW weg ermee 

Algemeen 

1. De campagne BTW weg ermee begint op 23 januari 2023 00:00 uur. De Actie eindigt op 29 

januari 2023 om 23.59 uur.  

2. Organisator van deze Actie is Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd en 

kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam aan de Wilhelminakade 161, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 30096621.  

3. Deze Actie geldt in alle MediaMarkt-vestigingen in Nederland en op de webshop 

www.mediamarkt.nl. De Actie is niet geldig op outlet.mediamarkt.nl.  

4. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden. 

MediaMarkt en de deelnemers zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden. 

 
Inhoud van de Actie 

5. Tijdens de Actieperiode ontvangen de deelnemers een voordeel op geselecteerde producten en 

kunnen deelnemers gebruik maken van speciale aanbiedingen. Kijk voor alle deelnemende 

producten en aanbiedingen en de bijbehorende prijzen op 

https://www.mediamarkt.nl/nl/campaign/btw. Een product neemt uitsluitend deel aan de Actie, 

indien dit bij het product is aangegeven. 

6. Om onze klanten te ondersteunen in hun aankoopbeslissing, kunnen bepaalde producten over 

doorgestreepte prijzen beschikken. Voor prijsvergelijkingsdoeleinden worden bepaalde 

producten getoond met een doorgestreepte referentieprijs. MediaMarkt hanteert de meestal 

prijs.  

De “meestal prijs” is de prijs die in de afgelopen 30 dagen het meest werd toegepast bij 

MediaMarkt. Deze wordt als referentieprijs gebruikt ter vergelijking met de huidige prijs. 

Tijdelijke campagneprijzen van MediaMarkt worden daarbij niet meegenomen. Deze tijdelijke 

campagneprijzen zijn herkenbaar aan een campagnelabel zoals bijvoorbeeld ‘MegaDeal’ 

Bij deze vergelijkingswijze wordt het verschil tussen de huidige prijs en de doorgestreepte 

meestal prijs getoond ter vergelijking. 

 

Deelname aan de Actie 

7. Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die volgens de wet 

handelingsbekwaam is en handelt als consument. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen 

deelnemen aan de Actie als zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Deze Actie geldt niet voor 

handelaren en andere personen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen.  

8. Aan deelname aan deze Actie zijn geen verdere kosten verbonden. 

http://www.mediamarkt.nl/


9. Iedere deelnemer kan maximaal voor twee dezelfde producten gebruikmaken van deze Actie. 

10. Voor deze Actie geldt: op = op. MediaMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor het uitverkocht raken van deelnemende actieproducten op een 

bepaald moment gedurende de Actieperiode. 

11. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden is 

MediaMarkt gerechtigd deelnemers uit te sluiten. MediaMarkt kan dit doen op basis van een 

vermoeden en is niet verplicht de deelnemer hierover te informeren of bewijs te leveren. 

12. De tijdens de actie geldend voordeel is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor goederen en/of 

diensten en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaMarkt. 

 

Vragen/klachten 

13. Heb je een vraag over deze Actie? Neem dan contact met ons op via onze klantenservice of loop 

binnen bij een van onze MediaMarkt-vestigingen. 

14. Heb je een klacht naar aanleiding van deze Actie? Neem dan contact met ons op via onze 

klantenservice.   

 

Slotbepalingen 

15. MediaMarkt is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de website 

of in andere communicatie-uitingen, storingen aan en/of fouten van het netwerk, software en 

hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens 

of schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of anderszins. MediaMarkt sluit 

iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 

16. MediaMarkt behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden en/of de Actie eenzijdig en 

tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan 

op https://www.mediamarkt.nl/nl/campaign/btw.   

17. Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaMarkt. 

18. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

voortvloeien uit deze Actievoorwaarden en welke niet geschikt kunnen worden, worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.  
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