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Actievoorwaarden 

hansgrohe actie – Win je aankoopbedrag terug 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de actie ’hansgrohe – Win je 

aankoopbedrag terug’ (verder te noemen: ‘Actie’) van Hansgrohe B.V. (verder te noemen: 

‘Organisator).   

Waardebepaling 

Winnaars ontvangen hun toe te betalen bedrag voor de aangeschafte hansgrohe artikel(en) terug 

zoals vermeld op de officiële factuur van Bol.com of Gamma. Prijs uitkeringen vinden plaats binnen 

15 werkdagen. 

Actieperiode 

De Actie bij Bol.com loopt van 1 juli 2018 t/m 29 juli 2018. 

De Actie bij Gamma loopt van 9 juli 2018 t/m 29 juli 2018. 

Deelname 

Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer in te stemmen met deze voorwaarden. Om 

in aanmerking te komen voor de prijs moet de deelnemer een hansgrohe artikel/artikelen tijdens de 

actieperiode hebben aangeschaft bij Bol.com of Gamma. 

Tijdens de actieperiode worden elke week at random twee winnaars geselecteerd. 

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Deelname aan de Actie is gratis. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 

Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 

Maximaal 1 aanvraag per IBAN/huishouden. Dit dient van een Nederlands rekeningnummer te zijn. 

Kansspelbelasting 

Indien van toepassing draagt de Organisator zorg voor de, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te 

betalen kansspelbelasting. 

Uitsluiting van deelname 



2 
 

De Organisator behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten 

van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden of door hen persoonlijk 

ingevulde gegevens niet correct, up to date of volledig zijn. 

Privacy 

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden 

strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. 
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Algemeen 

De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de voorwaarden 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gedragscode Promotionele Kansspelen 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 

Kansspelen. 

Klachten 

Eventuele klachten over de actie kunnen worden gericht aan: 

Hansgrohe B.V.  

Naritaweg 126 

1043 CA Amsterdam 

O.v.v. ‘hansgrohe actie – Win je aankoopbedrag terug’ 

info@hansgrohe.nl 

 

Einde van de actie 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

en/of de Actie voortijdig te beëindigen zonder opgaaf van redenen. 

 

Amsterdam, 29 juni 2018 
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