Actievoorwaarden Solar Moofember actie


In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder Solar Nederland B.V. , Toermalijnstraat 7 in Alkmaar.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en
voldoet aan deze actievoorwaarden. De actie is uitsluitend voor klanten van Solar Nederland
B.V.



Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ”Solar Moofember actie” (verder te
noemen: “ACTIE”) van Solar.



Aan deelname zijn geen kosten verbonden.



Van 1 november tot en met 30 november 2020 maak je bij 15% meer omzet in Solar
Concepten ten opzichte van oktober 2020 kans op diverse prijzen. Deelnemers die in oktober
2020 € 0 tot € 500 omzet hadden in Solar Concepten dienen minimaal € 1.000 omzet in Solar
Concepten in november 2020 te realiseren om kans te maken op diverse prijzen.



De Solar Concepten bestaan uit: Solar Plus, Solar Light, Solar Cable, Solar Sanitair, Solar Heat
en Solar Tools.



Om in aanmerking te komen voor de verschillende prijzen dien je je te registreren voor de
actie op de speciale actiepagina: www.solarnederland.nl/moofember-actie.



Het prijzenpakket bestaat uit: een elektrische VanMoof fiets, twee LED TV’s en google home
producten. Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar
eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke
strekking.



Prijzen kunnen niet geruild worden, niet in contanten uitbetaald worden en zijn niet
overdraagbaar.



De winnaar wordt als volgt bepaald: We bepalen de winnaars in week 50. Vanuit de correct
ingevulde aanmeldingen die voldoen aan de actievoorwaarde van 15% omzetverhoging in
Solar Concepten ten opzichte van oktober 2020 worden de winnaars gekozen.
Deelnemers die in oktober 2020 € 0 tot € 500 omzet hadden in Solar Concepten dienen
minimaal € 1.000 omzet in Solar Concepten in november 2020 te realiseren om kans te
maken op diverse prijzen. In week 51 ontvangt de winnaar een e-mail. De prijs wordt
gestuurd naar het ingevulde adres.



Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.



Over de uitslag, de opzet, de trekken en de voorwaarden van deze actie of de vervanging van
niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.



De door Solar vastgestelde uitslag is definitief.



Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.



Per bedrijf is één aanmelding mogelijk.



Wijzigingen in organisatienaam of een doorstart van je activiteiten worden niet gezien als
aanmelding voor een nieuw bedrijf. Net als bij andere deelnemers wordt je omzet gemeten
over de periode 1 november tot en met 30 november 2020 en afgezet tegen je omzet t.o.v.
oktober 2020.



Omzet wordt enkel gemeten en toegekend op gefactureerde omzet tijdens de actie periode.



Na aanmelding informeren wij je regelmatig over je gerealiseerde omzet in de periode van
1 november t/m 30 november 2020.



Als artikelen geretourneerd worden, zal dit in mindering gebracht worden op de gehaalde
meer omzet.



Projecten, projectmatige afnemers en special accounts zijn uitgesloten van deelname.



Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Solar en een ieder die op enigerlei wijze
direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is.



Deelnemer aan de Actie is een ieder die geregistreerd is, een Solar klantnummer heeft en de
leeftijd heeft van minimaal 16 jaar.



De Actie geldt niet in combinatie met andere acties.



Door deelname aan de Actie stem je ermee in dat je kunt worden vermeld in de uitingen van
Solar met naam en foto.



Solar en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze
verband houdende met deze actie.



Voor vragen of klachten over de actie of de voorwaarden, kun je een mail sturen aan de
marketingafdeling van Solar: marketing@solarnederland.nl.



Solar is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te
stoppen of te wijzigen.



Druk-, spel-, zet- of andere gelijkwaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden
voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.



Door je registratie voor deelname op de actiewebsite verklaar je bekend te zijn met deze
actievoorwaarden.
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