ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIECODE

Actievoorwaarden
Artikel 1
Algemeen
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Actiecode Flespakket
(verder te noemen: "de Actie "), ter promotie van het gebruik maken van
Flespakket, een initiatief van DM productions gevestigd en kantoorhoudende te
Hoofdweg 679, 2131 BC Hoofddorp
2.
Deze Actie heeft als doel korting verlenen aan nieuwe klanten.
3.
Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 1 juni 2015 tot en met 1
november 2015 en wordt gehouden in Nederland. De registratie via de website
dient voor deze datum plaats te vinden. Na registratie, met de actiecode
behorende bij deze actie, is de korting drie maanden geldig.
4.
Deze Actie geldt niet voor bestaande klanten van Flespakket.nl en is uitsluitend
bestemd voor nieuwe klanten.
5.
De verkregen korting kan niet uitbetaald, of ingewisseld worden in contanten.
Artikel 2
Deelname
1.
Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder van 18 jaar of ouder die in
Nederland woonachtig is.
2.
Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze
actievoorwaarden en gaat men hiermee akkoord. DM productions behoudt zich
het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet
conform deze actievoorwaarden handelen.
3.
De Deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze Actie door zich te registreren
op Flespakket.nl.
4.
Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3) en wel
door de actiecode in te vullen bij volledige registratie op Flespakket.nl.
5.
Deze website is te bereiken via www.flespakket.nl.
6.
De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
7.
Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk via het invullen van de actiecode
tijdens een volledige registratie op Flespakket.nl.
Artikel 3
Korting
1.
De korting op de factuur zal nooit hoger zijn dan de hoogte van de betreffende
factuur.
2.
De korting is tot drie maanden na registratie als nieuwe klant bij Flespakket.nl
geldig.
3.
De korting is accountgebonden en dus niet overdraagbaar.
Artikel 4
Medewerking en gegevens/privacy
1.
De gegevens die DM productions verkrijgt in het kader van deze Actie, worden
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2.
DM productions zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering
van deze Actie en daar e-mailadres, telefoonnummer en adresgegeven voor
gebruiken.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIECODE

Artikel 5
Aansprakelijkheid
1.
DM productions 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.
2.
Meer specifiek zijn DM productions en/of de door haar ingeschakelde
hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de
deelnemer geleden die het gevolg is van:
a.
enige aanvullende uitgaven die de deelnemer eventueel maakt, dan wel
heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de
aanvaarding en het gebruik van de korting;
b.
dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere
wijze verband houdt met de door haar uitgekeerde korting;
c.
dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met storingen in haar netwerk, computerhardware- of
software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van
deelnemers tot gevolg;
d.
dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie; en
e.
onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
Artikel 6
Slotbepalingen
1.
DM productions 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 indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de
deelnemers.
2.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zal DM productions een vervangende bepaling vaststellen die zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
benadert.
3.
Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich
wenden tot: Flespakket.nl 023 303 1818 of mailen naar info@flespakket.nl.
4.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit
of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Den Haag.
Aldus opgemaakt te Hoofddorp, op 1-6-2015
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