
Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S Cashback Campagne 

Algemene voorwaarden 

 

1. Termen die met een hoofdletter worden geschreven in de huidige Algemene Voorwaarden van de 

Campagne hebben dezelfde betekenis als de termen die worden gebruikt in de Algemene Voorwaarden 

van de Gebruikersovereenkomst van het Platform, tenzij anders aangegeven in de huidige Algemene 

Voorwaarden van de Campagne. 

2. Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S Cashback Campagne (hierna - Campagne) is 

geldig van 28 september 2020 tot en met 31 oktober 2020. 

3. Gedurende de in Artikel 2 aangegeven periode heeft elke Gebruiker het recht om deel te nemen aan 

de Campagne. 

4. Deelname aan de Campagne geeft de Gebruiker het recht op een bonus voor beleggingen op de 

primaire markt in leningen die worden vermeld in EUR van Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve 

Teknoloji A.S (hierna: Kredietverstrekker). 

5. Om deel te nemen aan de Campagne moet de Gebruiker zich inschrijven voor de Campagne op de 

Campagnepagina (https://www.mintos.com/nl/campaigns/). Na de inschrijving krijgt de Gebruiker een 

bevestigingsbericht te zien over de succesvolle inschrijving voor de Campagne. 

6. Cashback wordt berekend voor beleggingen van meer dan EUR 100 op de Primaire Markt (via 

aangepaste geautomatiseerde strategieën of handmatig) in de leningen van de Kredietverstrekker:  

6.1. 1% voor alle leningen  

7. De Gebruiker kan meerdere bonussen ontvangen door te beleggen tijdens de duur van de Campagne 

zoals vermeld in Artikel 2. 

8. Cashback wordt niet berekend voor:  

8.1. Beleggingen op de Secundaire Markt;  

8.2. Beleggingen die zijn gedaan door Mintos strategieën (gediversifieerd, behoudend en hoog 

rendement); 

  

8.3. Beleggingen die zijn gedaan voorafgaand aan de inschrijving voor de Campagne zoals 

vermeld in Artikel 5;  

8.4. Gebruikers die zich niet hebben ingeschreven voor de Campagne zoals vermeld in Artikel 5. 

9. De cashback wordt in één keer betaald binnen 7 (zeven) werkdagen na de datum van beleggen, indien 

aan alle voorwaarden in dit document is voldaan. 

10. De cashback wordt betaald door de Kredietverstrekker op basis van de door Mintos verstrekte 

berekening. Mintos treedt op als tussenpersoon en betaalt de Gebruiker namens de Kredietverstrekker 

door elektronisch geld ter waarde van de cashback op het Virtuele Account van de Gebruiker te storten. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://www.mintos.com/nl/campaigns/


11. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele belasting (indien van toepassing) 

voor de ontvangen cashback. 

12. De Gebruiker is verplicht zijn/haar deelname aan de Campagne onmiddellijk te staken indien Mintos 

daarom verzoekt in geval van verdenking van fraude. 

13. De juridische betrekkingen die voortvloeien uit de Campagne worden beheerst door de Algemene 

Voorwaarden van de campagne die op het Platform zijn gepubliceerd op het moment dat de Gebruiker 

zich inschreef voor de Campagne, zoals vermeld in Artikel 5. 

14. Mintos heeft het recht om de huidige Algemene voorwaarden van de Campagne eenzijdig te 

beëindigen of te wijzigen zonder de Gebruiker hiervan afzonderlijk op de hoogte te stellen. 


