Actievoorwaarden StucMasters in de sneeuw
In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
•
•
•
•
•

Aanbieder: Knauf B.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3542 AL)
Mesonweg 8-12 Utrecht
Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een actie deelneemt
Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader de actie
van Deelnemer verkrijgt
Actie: winactie
Winnaar: de winnaar van een promotionele Actie

Algemeen
•
•
•

•
•

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van aanbieder welke
gepromoot wordt
Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Voor vragen en opmerkingen over de actie kan de deelnemer zich schriftelijk wenden
tot aanbieder via marketing@knauf.nl. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de
actie en het medium/ de uiting te vermelden.
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.
Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze actie, waaronder landingspages,
teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan
aanbieder.

Deelname
•
•
•

•

Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Aan deze actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
Deelname aan deze actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede
voor medewerkers van aanbieder en alle andere bij de totstandkoming van deze
actie betrokken partijen.
Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op
de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

Kortingsactie
•
•
•
•

De actie loopt van 16-01-2018 tot en met 01-02-2018.
Deze actie heeft als doel het promoten van StucMasters.
Uitleg actie: Deze actie wordt getoond in het registratieformulier. Om deel te kunnen
nemen aan de actie moet deelnemer de gevraagde gegevens invullen.
Aantal deelnames: per e-mailadres kan éénmalig worden deelgenomen.

Prijzen
•
•
•

De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de
actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen één jaar na
afgifte te verzilveren.
Aanbieder zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van
kansspelbelasting

Privacy
•

In het kader van een actie verwerkt aanbieder persoonsgegevens van deelnemer.
Persoonsgegevens worden gebruikt om:
o De actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname
o Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven te informeren
over aanbiedingen en acties van aanbieder
o Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden
opgegeven, heeft aanbieder het recht om deelname van verdere
mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te
winnen prijs te laten vervallen.
o Indien deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien
deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen
verwijderen, kan deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan aanbieder via
marketing@knauf.nl

Aansprakelijkheid
•
•

•
•

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op
enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de actie.
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het
verspreiden van informatie met betrekking tot de actie via internet, typ-druk of
zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site,
niet-werkende links of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere
situaties van overmacht is aanbieder niet aansprakelijk.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist aanbieder.
Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

