
Artikel 1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 
Actie.
• Aan de Actie kan van 1 oktober t/m 31 

oktober 2021 worden meegedaan. De 
aanschaf dient in deze periode te zijn 
gedaan (o.b.v. factuur-of getekende 
offertedatum). Indienen kan t/m 7 
november 2021.

• Deelname aan de Actie is gratis. 
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers 

van Hansgrohe B.V. 
• De Organisator is te allen tijde gerechtigd 

zonder voorafgaande kennisgeving de 
voorwaarden van de Actie te wijzigen, op 
te schorten of te beëindigen, zonder op 
enige wijze tot schadevergoeding 
gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
Een eventuele herziene versie van de 
voorwaarden zal op de website 
www.hansgrohe.nl/pimpjebadkamer 
worden geplaatst. 

• De Organisator is niet aansprakelijk voor 
eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de 
voorwaarden kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Artikel 2.  Deelname 
• De Actie omvat het volgende: bij aanschaf 

van elk willekeurig hansgrohe product 
maakt de koper kans op een van 
onderstaande prijzen:

• 1x hoofdprijs: Pimp je Badkamer. 
Bestaande uit

• Persoonlijk stijl-en interieur advies 
van styling stylist en interieur 
ontwerper Theo Bert Pot. Bekend 
van TV.

• Inclusief nieuw hansgrohe sanitair 
in je badkamer. Bestaande uit alle 
douches en kranen, incl. 
thermostaten. Gebaseerd op het 
stijladvies van Theo Bert Pot.

• Denk hierbij aan wastafelkranen, 
doucheset incl. regen-en
handdouche + thermostaat, badset
incl. handdouche + thermostaat.

• Inclusief installatie
• Inclusief aanschafbedrag van je zelf 

aangekochte hansgrohe product 
retour

• Inclusief, afhankelijk van advies 
Theo Bert, directe aanpassing van 
je badkamer. Bijv. nieuwe tegels, 
andere kleur muur etc. inclusief 
bijbehorende producten

• Exclusief: wastafel, verlichting, 
toilet, verwarming, bad, electra en 
andere producten zoals niet 
omschreven.

• 10 x2de prijzen: 
• 10x hansgrohe Raindance

Select S showerpipe 240 1 
jet PowederRain (art. 
27633670) met 
thermostaat
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• De trekking vindt plaats op maandag 8 
November 2021. 

• De hoogte van de aanschaf is niet van 
invloed op de kans om te winnen.

• De winnaars krijgen persoonlijk bericht en 
de te gewonnen prijzen staan op naam en 
zijn niet overdraagbaar.

• De gewonnen prijzen zijn niet in te wisselen 
voor geld of andere producten van 
hansgrohe.

• Het hansgrohe product dient in Nederland 
te zijn aangeschaft van 1 oktober t/m 31 
oktober via een in Nederland 
geregistreerde wederverkoper (te 
herkennen aan een Nederlands BTW 
nummer). Dit kan zowel via de fysieke 
winkel als via de website zijn aangekocht.

• Alleen volledig ingevulde formulieren via 
de actiesite, te bereiken via 
www.hansgrohe.nl/pimpjebadkamer
dingen mee naar de prijzen.

• Er is geen limiet gesteld aan het aantal 
deelnames aan de Actie. De trekking 
gebeurt per factuur/getekende offerte. 
Indien er meerdere aankopen op 1 
factuur/getekende offerte staan, kan er 1x 
worden deelgenomen. Indien de 
deelnemende producten verspreid staan 
over meerdere facturen/ getekende 
offertes, kan er meerdere keren worden 
deelgenomen. 

• De winnaars worden bepaald via een 
externe partij die hiervoor officieel 
gerechtigd is (SBJ te Eindhoven). Over de 
uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

• Er hoeft door de winnaars geen 
kansspelbelasting te worden voldaan. 

• De aanvraag dient met een Nederlands 
woonadres te worden ingediend. 

• De Actie geldt uitsluitend voor particulieren 
en installateurs

• Elke aanvraag die niet compleet of niet 
geldig is, wordt niet gehonoreerd. 

• De getekende offerte of factuur dient 
minimaal te zijn voorzien van het 
hansgrohe artikelnummer, zoals ook 
bekend op de websites van hansgrohe (een 
eigen leveranciersnummer is hierbij niet 
geldig).

• De Actie kan gecombineerd worden met 
andere acties van hansgrohe.

• De installatie van de gewonnen hansgrohe
producten alsmede de aanpassingen van de 
bestaande badkamer door bijvoorbeeld 
nieuwe tegels etc. vindt plaats op 1 dag in 
het weekend van vrijdag 12 t/m zondag 14 
november 2021. 

• De winnaar is op de hoogte van deze 
datum en verklaard door deelname aan 
deze actie tijdens die gehele dag thuis te 
zijn.

• De exacte datum (12, 13 of 14 november) 
en tijd wordt in overleg met de winnaar 
afgestemd.

• De 10 andere prijzen worden per 
pakketpost afgestuurd en zijn excl. 
Installatie.

Artikel 3. Persoonsgegevens
Door deelname accepteert de Deelnemer dat 
zijn/haar persoonsgegevens worden 
geregistreerd en in het kader van deze actie 
worden gebruikt door de Organisator. De 
Organisator behandelt deze gegevens 
vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking 
aan derden anders dan noodzakelijk in het 
kader van de Actie.

http://www.hansgrohe.nl/pimpjebadkamer

