Actievoorwaarden Campagne Flexcon PA – Flexcon PA AutoFill
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne Flexcon PA – Flexcon PA AutoFill, hierna te
noemen de “actie”, die wordt georganiseerd door Flamco B.V., gevestigd aan de Amersfoortseweg 9,
3751 LJ te Bunschoten, hierna te noemen: “Flamco”.
Artikel 1 Algemeen
1.1

De actie betreft deelname aan de Campagne Flexcon PA – Flexcon PA AutoFill waarmee een
prijs, zoals omschreven in artikel 4, kan worden gewonnen. Uitleg over de werking van de
actie staat omschreven in artikel 5.

1.2

Iedere natuurlijke persoon met een geldig rijbewijs, is gerechtigd mee te doen aan de actie.

1.3

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Flamco (inclusief dochterondernemingen,
aan haar gelieerde ondernemingen of ingehuurde bedrijven).

1.4

Deelname aan de actie houdt in dat u akkoord bent met de inhoud van deze
actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Flamco neemt om het goede verloop van
deze actie te garanderen.

1.6

De actievoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende deze actie zijn na te lezen
op www.flamcogroup.com/drive

Artikel 2 Gegevens
2.1.

Bij deelname zal u worden verzocht enkele persoonsgegevens, waaronder uw naam,
telefoonnummer en e‐mailadres te verstrekken.

2.2.

Deze persoonsgegevens zullen door Flamco worden verwerkt ten behoeve van de
afhandeling van uw deelname. Tevens geeft u door het invullen van uw persoonsgegevens
toestemming aan Flamco om u per e‐mail of op andere wijze productinformatie,
aanbiedingen en overige informatie te zenden over Flamco‐producten.

2.3

Conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u te allen tijde uw
gegevens uit de databank van Flamco verwijderen door het zenden van een email bericht aan
Flamco of via de daarvoor bestemde internetlink die onderaan Flamco e‐mail berichten staat.

Artikel 3 Actieperiode
3.1

De startdatum van de actie is 1 september 2017, de actie loopt tot en met 30 juni 2018.

Artikel 4 Prijzen
4.1

De te winnen prijs is een zogeheten ‘Drive Experience Voucher’. Hiermee kan de winnaar in
diverse landen kiezen uit verschillende rij‐ervaringen.

4.2

Na afloop van de actieperiode verloot Flamco onder de deelnemers maximaal 100 Drive
Experience Vouchers, hierna te noemen “Prijs”.

4.3

Flamco behoudt zich het recht om een alternatieve prijs uit te keren.

4.4

Een gewonnen Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten.

4.5

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de Prijs vervalt deze aan Flamco, zonder
enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar, of zijn/haar verwanten c.q.
erfgenamen.

Artikel 5 Werking actie
5.1

Deelname aan de actie wordt pas geactiveerd nadat: ‐ de deelnemer zich heeft aangemeld op
de website www.flamcogroup.com/drive ‐ de deelnemer de deelnamecode van het gekochte
product en de benodigde gegevens heeft ingevuld, alsmede het bewijs van aankoop van
Flexcon PA of Flexcon PA AutoFill heeft geüpload.

5.2

Aanmelden kan tot en met 31 juli 2018.

5.3

Deelname is mogelijk door aankoop van een Flexcon PA of Flexcon PA AutoFill en het uit de
verpakking nemen van de actiecoupon waarop de actie en de bijhorende website vermeld
staan.

5.4

De prijswinnaars worden medio augustus 2018 door Flamco geïnformeerd. De Prijs wordt per
post opgestuurd of door een Flamco medewerker bezorgd. Indien de Prijs om wat voor reden
niet kunnen worden bezorgd of uitgereikt, vervalt deze aan Flamco zoals omschreven in
artikel 4.4.

5.5

Flamco is niet verantwoordelijk te houden voor de postbezorging

Artikel 6 Rechten Flamco
6.1

Flamco behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar
eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of
te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

6.2.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een eenzijdig en bindend besluit
worden genomen door Flamco.

6.3

Flamco behoudt het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deze onjuiste,
onvolledige of misleidende gegevens, of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft
proberen te plegen.

6.4

Iedere deelnemer verklaart door deelname aan de actie op verzoek van Flamco mee te zullen
werken aan promotionele activiteiten (waaronder de uitreiking van de prijzen) rondom de
actie, zonder dat Flamco in verband daarmee tot betaling van enige vergoeding is verplicht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1

Flamco, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband
houdt met de actie.

7.2

Meer specifiek zijn Flamco, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere
wijze verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.

7.3

Flamco, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet
aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die u eventueel dient te maken in verband
met de deelname aan de actie.

7.4

Bij de in ontvangstneming van de Prijs verbindt de winnaar zich met de algemene
voorwaarden verbonden van de organisatie die de Prijs ten uitvoer zal brengen.

Artikel 8 Klachten of geschillen
8.1

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele andere klachten of verzoeken
kunnen schriftelijk worden gericht aan Flamco Group, t.a.v. de afdeling Marketing, Postbus
502, 3750 GM Bunschoten en dit ten laatste 1 maand na het beëindigen van de actie. De
poststempel dient als bewijs. Elke klacht of verzoek tot informatie die na deze termijn
verstuurd werd, of die niet per post verstuurd werd, zal niet in aanmerking genomen
worden.

8.2

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

