Actievoorwaarden ‘Geberit Barbeque-actie 2022
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Geberit Barbeque” actie van Geberit B.V. Fultonbaan
15, 3449 NE Nieuwegein in samenwerking met Solar Nederland B.V., Toermalijnstraat 7, Alkmaar. Ten
aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing
die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord
met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen
worden.
•

Consumenten, projecten, landelijke klanten en tussenhandelaren zijn uitgesloten voor deelname
aan de actie

•

De actie is alleen geldig bij aankoop van de Geberit Packs met Solar artikelnummers 2709788,
2712540, 7404036, 2709789, 2709784, 7403122 en 7403113

•

Werknemers van Geberit., Solar Nederland B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of
leveranciers of sponsors waarmee Geberit B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de
uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.

•

De actieperiode is van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022 in Nederland.

•

De deelnemer dient te allen tijde de factuur beschikbaar te hebben.

•

Geberit B.V. en Solar Nederland B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor en geven
geen garantie op de te verloten barbecues.

•

De barbeque is niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld.

•

Geberit B.V. en Solar Nederland B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.

•

Geberit B.V. en Solar Nederland B.V gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met haar
Privacy Statement

•

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.

•

Geberit B.V. en Solar Nederland B.V. zijn gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te
passen dan wel zonder opgave van reden de actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen
en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen om haar moverende redenen,
zonder dat Geberit B.V. of Solar Nederland B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal door Geberit
B.V. of Solar Nederland B.V. aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de
betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

•

Door deelname aan deze actie verklaart de prijswinnaar dat hij/zij bereid is mee te werken aan
promotionele activiteiten in verband met de actie en verleent de prijswinnaar toestemming aan
Geberit B.V. en Solar Nederland B.V. om zijn/haar naam plus eventuele foto(‘s) en/of
filmbeelden voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

•

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Geberit B.V.
georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is
gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Geberit B.V. kenbaar maken door middel
van het sturen van een brief aan Geberit B.V. onder vermelding van 'klacht promotioneel
kansspel'. Geberit B.V. zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de
deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is
afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht
in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

•

De barbeque wordt verstuurd aan de bij Solar bekende contactpersoon van het deelnemende
bedrijf.

•

Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
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