
 

 

PERSBERICHT 

Krijg deze zomer meer voor minder met cashbackbeloningen op een 

selectie Olympus fotoapparatuur. 

Olympus zomeractie: Cashback-aanbiedingen op een 

selectie OM-D-camera's en M.Zuiko-lenzen 

 

Rungis, 1 mei 2018 – Vanaf vandaag kunnen Olympus-klanten 

profiteren van een cashbackpromotie op een selectie OM-D-camera's 

en M.Zuiko-lenzen: Alle aankopen van de geselecteerde producten 

tussen 01.05.2018 en 31.07.2018 geven recht op een cashbackbeloning 

van maximaal 200 EUR per aankoop. 

Olympus' beste selectie van lichtgewicht, compacte OM-D camera's en 

hoogwaardige M.Zuiko-lenzen biedt iedereen die profiteert van dit 

promotionele aanbod, de uitrusting om deze zomer dé perfecte foto of 

video te maken. 

De aanbieding is geldig voor volgende producten: 

OM-D-camera's E-M5 Mark II, E-M10 Mark III and E-M10 Mark II (alleen 

body & kits) evenals de M.Zuiko-lenzen ED 17mm F1.2 PRO, ED 25mm 

F1.2 PRO, ED 45mm F1.2 PRO, 25mm F1.8, ED 60mm F2.8 Macro, ED 9-

18mm F4.0-5.6 and ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Kijk voor info over deelnemende landen, dealers, registratie en 

algemene voorwaarden op bonus.olympus.eu. 

 

Iedereen die deze zomer wil overschakelen op een lichtgewicht, compact 

camerasysteem of z’n Olympus uitrusting wil upgraden, mag deze deal niet 

missen. De beste selectie van Olympus voor een promotieaanbod omvat 

zelfs de veelgeprezen M.Zuiko F1.2 PRO Premium-lensreeksen, die zowel 

prachtige weergaveprestaties en bokeh als uitstekende resoluties bieden 

met een vlijmscherpe snelle, uiterst nauwkeurige AF in een stof-, spatwater- 

en vorstbestendige lensbehuizing. 

Klanten die tussen 01.05.2018 en 31.07.2018 één van de in aanmerking 

komende producten kopen bij deelnemende dealers, hebben recht op de 

hieronder vermelde cashbackvergoedingen. De vergoedingen kunnen 

gecombineerd worden; claims moeten uiterlijk op 31.08.2018 bij Olympus 

worden ingediend via bonus.olympus.eu. De Algemene Voorwaarden zijn 

van toepassing. 

In aanmerking komende OM-D cameramodellen 

OM-D E-M5 Mark II (200 EUR cashback): Net als alle modellen in de 

gewaardeerde Olympus OM-D-reeks, is de E-M5 Mark II uitgerust om te 

 

 
OLYMPUS ZOMERACTIE 

DETAILS VAN DE 

AANBIEDING 

> De aanbieding loopt voor een 

aankoop tussen 1 mei 2018 en 31 

juli 2018 

> In aanmerking komende 

producten: 

OM-D cameramodellen (alleen 

body & kit versies)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark III 

OM-D E-M10 Mark II 

 

M.Zuiko lenzen (alleen aparte 

producten) 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 

PRO 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> Cashbackclaims alleen via 

ophttp://bonus.olympus.eu/ tot 31 

augustus 2018. De Algemene 

Voorwaarden zijn van toepassing 

http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/


 

 

presteren op vlak van snelheid, precisie en beeldkwaliteit. Deze camera voor 

veeleisende creatieve fotoliefhebbers bevat het beroemde Olympus 5-assige 

beeldstabilisatiesysteem (IS) om alle mogelijke onscherpte te compenseren, 

waardoor hij ideaal is om haarscherpe foto's en films te maken in weinig 

licht, zonder dat je een statief nodig hebt. 

OM-D E-M10 Mark III (75 EUR bonus): De OM-D E-M10 Mark lll is 

ontworpen om starters en liefhebbers van fotografie aan te moedigen het 

plezier van fotografie te ontdekken. Dankzij vier camera-

assistentieopnamemodi kunnen zelfs beginnende fotografen onderweg 

prachtige foto's en video's maken 

OM-D E-M10 Mark II (75 EUR cashback): Met slechts 390g (alleen de 

body) is deze stijlvolle camera een lichtgewicht op de weegschaal. Het 

ergonomische ontwerp, de constructie van de metalen body en de talrijke 

fotografische eigenschappen maken het de perfecte metgezel om deze 

zomer mee te nemen op vakantie. 

Het aanbod is geldig op alle kits E-M10 Mark II en E-M5 Mark II met 

uitzondering van de referenties  V207043BE020 et V207051BE040. 

 

 

In aanmerking komende M.Zuiko-lenzen 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO* (175 EUR bonus): Olympus' beste 

keuze om opvallende portretfoto's te maken. Het ultrabrede diafragma geeft 

fotografen de flexibiliteit om meer diepte en zachtheid toe te voegen aan 

portretten met "gevederde bokeh" op de achtergrond. De dichtstbijzijnde 

scherpstelafstand van slechts 20 cm maakt emotionele close-ups mogelijk. 

*35 mm equivalent: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO* (175 EUR bonus): Deze 

standaardlens met brandpuntsafstand is ideaal voor verschillende 

toepassingen binnen de fotografie. De speciale constructie van het 

lenssysteem zorgt voor een opvallende beeldkwaliteit met scherpte van rand 

tot rand. Dankzij het compacte scherpstelsysteem kunnen gebruikers 

genieten van een nauwkeurige AF, die ook ideaal is voor het vastleggen van 

"gevederde bokeh" met bijna ronde en natuurlijk gekleurde effecten, zelfs bij 

weinig licht. 

*35 mm equivalent: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO* (175 EUR bonus): Deze lens 

garandeert beelden met aangename verhoudingen van het menselijk 

gezicht. Deze primaire lens is de perfecte keuze voor portretten. Met een 

uitstekende "gevederde bokeh" bij een maximaal diafragma van F1.2,  

kunnen professionele fotografen vertrouwen op nauwkeurige technologie en 



 

 

aandacht voor detail in het ontwerp om de ware schoonheid van hun 

onderwerp vast te leggen. 

*35 mm equivalent: 90mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (50 EUR cashback): Met een 

brandpuntsafstand van 25 mm en een kijkhoek van 47° is deze prime lens 

ideaal voor portretten en situaties met weinig licht. Het resultaat is een 

mooie bokeh bij open diafragma's en indrukwekkende 

scherpstelmogelijkheden van dichtbij. Tegelijkertijd levert deze lens foto's 

met een gezichtsveld dat natuurlijk aanvoelt voor het menselijk oog, wat het 

tot een essentiële aanvulling maakt van uw kit. 

*35 mm equivalent: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (75 EUR cashback): Deze 

macrolens blinkt uit in beeldkwaliteit, veelzijdigheid en veerkracht. Hiermee 

krijg je op korte termijn beelden in ware (1:1) levensgrootte met scherpe 

details en cirkelvormige bokeh. De 60mm F2.8 Macro-lens heeft een stof- en 

spatwaterdichte body en speciale coating voor de lenselementen, wat zelfs 

bij zomerregens betrouwbare resultaten oplevert. 

*35 mm equivalent: 120mm. 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (100 EUR cashback): Met een 

gewicht van slechts 155 g en een totale lengte van slechts 49,5 mm, voegt 

deze ultra-brede hoeklens, als ondersteuning van de snelle contrast AF van 

de OM-D camera's, een nieuwe dimensie toe voor ambitieuze fotografen die 

deze zomer licht willen reizen. 

*35 mm equivalent: 18-36 mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (100 EUR cashback): Extreme 

telefotoprestaties voor het dichterbij brengen van verre onderwerpen. Deze 

verrassend compacte lens bevat een fluisterstille scherpstelmotor en snelle 

scherpstelfunctie. 

*35 mm equivalent: 150-600mm. 

Elke Olympus camera en lens wordt geleverd met een gratis zes maanden 

garantie-uitbreiding* bij registratie via het www.my.olympus.eu platform. 

 
Productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving. Raadpleeg de website van Olympus op www.olympus-
europa.com voor de laatste specificaties. 
 
*Zes maanden bovenop de wettelijke garantie in het land van aankoop. 

 

Voor vragen of extra informatie graag contact opnemen met: 

Yasmine Moors / Ampersand Communication 

Tel. 0497 03 67 78 

Mail yasmine.moors@telenet.be 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/
http://www.olympus-europa.com/
mailto:yasmine.moors@telenet.be


 

 

 

 

 

Over Olympus 

Olympus Europa is de hoofdzetel voor de regio Europa, Midden-Oosten  

en Afrika (EMEA) van Olympus Corporation, Tokio. Als wereldwijd  

toonaangevende fabrikant van optische en digitale precisietechnologie,  

biedt Olympus innovatieve oplossingen voor hoogtechnologische medische  

systemen, digitale camera’s en wetenschappelijke oplossingen. De 

bekroonde producten van het bedrijf zijn van groot belang in het 

opsporen, voorkomen en genezen van ziektes, het ontwikkelen van  

wetenschappelijk onderzoek en het documenteren van het leven met  

een artistieke vrijheid. In de handen van haar klanten, helpen Olympus’ 

hoogtechnologische producten om de levens van de mensen gezonder, 

veiliger en leuker te maken. 

 

Voor meer informatie: http://www.olympus-europa.com 

http://www.olympus-europa.com/

