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INBOUWPROMOTIE 2022 : 
AEG STEAMPRO OVENS - AEG INDUCTIEKOOKPLATEN TOTALFLEX - AEG 
INDUCTIEKOOKPLATEN MET FLEXIBRIDGE ZONE – AEG COMBOHOBS 

 
Actievoorwaarden België 
 

• Deze actie is enkel toegankelijk voor inwoners van België van 18 jaar of ouder die tijdens de 
periode van 01/03/2022 t.e.m. 30/06/2022 een deelnemend toestel hebben aangekocht, hetzij 
besteld in het kader van de aankoop van een volledige keuken bij een Belgische erkende AEG-
verdeler. 
 

• Bij aankoop of bestelling van een AEG SteamPro combi-stoom inbouwoven* en na succesvolle 
registratie (zie verder) ontvangt de aanvrager een cadeauset bestaande uit een kookboek t.w.v. € 
35, een Cooking Club sessie voor 2 personen t.w.v. € 58, een Easy2Clean bakplaat t.w.v. € 69** 
en de vacuümmachine A6-1-6AG t.w.v. € 179**. 
* voor de gedetailleerde toestellijst zie lager in dit document of op AEG.BE / ** cataloguswaarde 
 

• Bij aankoop of bestelling van een AEG inductiekookplaat met FlexiBridge zone* of van een AEG 
TotalFlex inductiekookplaat* en na succesvolle registratie (zie verder) ontvangt de aanvrager de 
zoutsteen met houder ter waarde van € 139**. 
* voor de gedetailleerde toestellijst zie lager in dit document of op AEG.BE / ** cataloguswaarde 
 

• Bij aankoop of bestelling van de AEG Combohob inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap* 
en na succesvolle registratie (zie verder) ontvangt de aanvrager de zoutsteen met houder ter 
waarde van € 139** en 3 stoomdeksels ter waarde van €148** 
* voor de gedetailleerde toestellijst zie lager in dit document of op AEG.BE / ** cataloguswaarde 

 
• Een lijst met de modellen van de AEG ovens en kookplaten die in aanmerking komen voor deze 

promotie is beschikbaar lager in dit document en/of via www.aeg.be. Enkel modelnummers op 
deze lijst komen in aanmerking voor deze promotie. AEG is dan ook niet verantwoordelijk voor 
andere of foutieve communicatie in de winkel (offline en online) hieromtrent. AEG kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer. 
 

• Voor een geldige deelname aan deze promotie-actie dient de consument zijn/haar toestel zo snel 
mogelijk na de aankoop of bestelling te registreren via aeg.be. en een geldig aankoopbewijs of 
geldige bestelbon in het kader van de aankoop van een volledige keuken op te laden: 
www.aeg.be/nl-be/mypages/register-a-product/ 

SAMENVATTING 
gedetailleerde voorwaarden zie lager 
 
ACTIEPERIODE: 01/03/2022 t.e.m. 30/06/2022 
REGISTRATIE: via AEG.BE uiterlijk op 31/07/2022 

 

TOESTEL GESCHENK - * cataloguswaarde  
Maximum 1 geschenk van elk type per consument 

AEG COMBI-STOOM INBOUWOVEN STEAMPRO 
Modellenlijst zie onderaan 
 

Gratis kookboek t.w.v. € 35 
Gratis cooking club sessie voor 2 personen t.w.v. € 58 
Gratis Easy2Clean bakplaat t.w.v. € 69* 
Gratis vacuümmachine A6-1-6AG t.w.v. € 179* 

AEG INDUCTIEKOOKPLAAT MET FLEXIBRIDGE  
AEG TOTALFLEX INDUCTIEKOOKPLAAT 
Modellenlijst zie onderaan 

Gratis zoutsteen met houder t.w.v. € 139* 

AEG COMBOHOB INDUCTIEKOOKPLAAT MET 
GEÏNTEGREERDE DAMPKAP 
Modellenlijst zie onderaan 

Gratis zoutsteen met houder t.w.v. € 139* 
Gratis stoomdeksels, 3 formaten, t.w.v. € 148* 

http://www.aeg.be/
file://bews0011.biz.electrolux.com/common/common_marketing/Trade%20MKT/Work%20in%20Progress/Promotions/2020/0103%20AEG%20BI%20BATIBOUW/ACTIEVOORWAARDEN/www.aeg.be/nl-be/mypages/register-a-product/
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• De uiterste datum van aanmelding van de aangekochte toestellen met kopie van het 

aankoopbewijs op www.aeg.be is 31/07/2022. Alleen registraties die voorzien zijn van een kopie 
of een foto van het aankoopbewijs of van de ondertekende bestelbon met daarop duidelijke 
vermelding van de aankoop of bestelling van één van de deelnemende AEG toestellen, zullen 
worden aanvaard. 
 

• Een geldig aankoopbewijs is een digitale kopie van de aankoopfactuur of van de getekende 
bestelbon bij aankoop van een set inbouwtoestellen in het kader van installatie van een volledige 
keuken, die correct werd opgeladen tijdens de registratie van het product en met vermelding van 
de aankoop of bestelling van één van de deelnemende AEG toestellen. De digitale kopie is een 
ingescande versie of een foto van het volledige document, goed leesbaar en met alle hoeken van 
het document zichtbaar.  
 

• AEG is niet verantwoordelijk voor onvolledige, laattijdige, niet ontvangen of beschadigde 
aanvragen. 
 

• Bij het tijdig indienen van een incomplete of onleesbare aanvraag, dienen de juiste documenten 
alsnog binnen één maand na afloop van de registratietermijn door AEG te zijn ontvangen. 
 

• AEG behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen als er een sprake is 
van twijfel over de echtheid van de aanvraag. 
 

• Na succesvolle registratie ontvangt de consument hiervan bevestiging en verdere informatie over 
de ontvangst van de gratis artikelen. 
 

• Hou voor de gratis artikelen rekening met een levertermijn van 6 tot 8 weken na validatie van de 
aanvraag. Deze artikelen komen uit verschillende lokaties en worden bijgevolg in verschillende 
leveringen bezorgd. 

 
• De waarde van de gratis artikelen wordt niet in geld uitgekeerd. 

 
• Per adres wordt maximaal één geschenk van elke type toegekend ook bij aankoop van meerdere 

toestellen, op voorwaarde dat aan de actievoorwaarden (zie hoger) werd voldaan. 
 

• Deze promotie kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen en promoties van AEG. 
 

• AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te 
wijzigen.  
 
 
 

 
Samenvatting - Hoe deelnemen?  
 
Stap 1:  
 
Koop één van deelnemende AEG toestellen aan tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022. 
 
Stap 2: 
Vraag de cadeauset aan: 
 
Het aangekochte toestel zo snel mogelijk en uiterlijk op 31/07/2022 registreren op www.aeg.be, de 
promotie aanvragen en een geldig aankoopbewijs (ingescand document of duidelijke foto, met 4 hoeken 
zichtbaar) opladen. 
Een geldig aankoopbewijs is de aankoopfactuur of de ondertekende bestelbon in het kader van de 
installatie van een volledige keuken. 
 
  

http://www.aeg.be/
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Stap 3: 
 
Na validatie van de aanvraag worden de gratis artikelen binnen 6 tot 8 weken verzonden naar het 
opgegeven adres. Omdat deze artikelen vanuit verschillende lokaties verzonden worden, worden deze in 
verschillende leveringen aangeboden. Indien er niemand aanwezig is op het moment van de levering zal 
de leveringsservice een bericht achterlaten met vermelding waar het toestel kan afgehaald worden. 
 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van uw aanvraag kunt u steeds een mail 
sturen naar aeg@promocontact.eu voor meer informatie of begeleiding met uw aanvraag. 
 
 
Deze actie wordt uitgegeven door Electrolux Belgium nv - Raketstraat 40, 1130 Brussel - BE 
0403.214.647. AEG is een merk van de Electrolux Groep. Hierboven werd dan ook verwezen naar AEG. 
 
 
 
Modellenlijst met deelnemende AEG ovens SteamPro:  

PNC Model Type EAN Code 
944187759 BSE792220B SteamPro 7332543501762 
944187837 BSK792220M SteamPro 7332543504039 
944188332 BSK999330T SteamPro 7332543717804 
944188305 BSE998330M SteamPro 7332543679287 
944066778 KSK998230T SteamPro 7332543718344 
944188322 BSE798280M SteamPro 7332543679195 
944188334 BSK798280B SteamPro 7332543713318 
944188320 BSK798280M SteamPro 7332543678457 
944188309 BSK999330M SteamPro 7332543681808 
944188492 BSK998230B SteamPro 7332543775040 
944188425 BD780SV SteamPro 7332543756506 
944066812 KSK998290M SteamPro 7332543754670 
944188450 BSE998230M SteamPro 7332543755608 
944066841 KSE998290M SteamPro 7332543773954 
944066842 KSK998290B SteamPro 7332543773961 
944066844 KSE798280M SteamPro 7332543773985 
944066822 KSK798280B SteamPro 7332543754779 
944066816 KSK798280M SteamPro 7332543754717 
944066924 KSK798280T SteamPro 7332543804191 
944188568 BSK798280T SteamPro 7332543801985 
944188641 BSK792280B SteamPro 7332543839582 
944004908 KSK792280B SteamPro 7332543840007 
944188639 BSK792280M SteamPro 7332543839568 
944188670 BSE792280M SteamPro 7332543841639 
944004907 KSK792280M SteamPro 7332543839995 
944188653 BSK792280T SteamPro 7332543839797 
944004909 KSK792280T SteamPro 7332543840014 
944004939 KSE792280M SteamPro 7332543842155 
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Modellenlijst met deelnemende AEG TotalFlex inductiekookplaten en inductiekookplaten met 
FlexiBridge: 

PNC Model Type EAN Code 
949597363 IKE64471FB FlexiBridge 7332543592197 
949597226 IKE64471XB FlexiBridge 7332543564460 
949597360 IKE84471FB FlexiBridge 7332543592166 
949597229 IKE84471XB FlexiBridge 7332543564477 
949597362 IKE84475FB FlexiBridge 7332543592180 
949597359 IKE85471FB FlexiBridge 7332543592159 
949597254 IKE85471IB FlexiBridge 7332543564521 
949597253 IKE85471XB FlexiBridge 7332543564514 
949597252 IKE95471FB FlexiBridge 7332543592135 
949597358 IKE95474FB FlexiBridge 7332543592142 
949597480 IPE84571FB FlexiBridge 7332543657018 
949597478 IPE74571FB FlexiBridge 7332543656998 
949597843 IKE86683FB TotalFlex 7332543797844 
949597845 IKK86681FB TotalFlex 7332543798001 

 

 
Modellenlijst met deelnemende AEG ComboHob inductiekookplaten uitgerust met geïntegreerde 
dampkap: 
 

PNC Model Type EAN Code 
949597853 CCE84779CB ComboHob 7332543802449 
949597950 CCE84751CB ComboHob 7332540000000 
949597953 CCE84751FB ComboHob 7332540000000 
949597952 CDE84751CB ComboHob 7332540000000 
942150896 IDE74243IB ComboHob 7332543777402 

 
 
 


