
 

   

 

ACTIEVOORWAARDEN  
FEENSTRA SERVICE ABONNEMENTEN                  
 
Gratis toestelkeuring bij aanvraag  
ServiceAbonnement met antwoordkaart  
aangehecht aan het Eigenhuis Magazine  
oktober 2016 
 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Toestelkeuring, inclusief eerste onderhoud’ bij 
afsluiten van een Feenstra ServiceAbonnement naar aanleiding van de aangehechte 
antwoordkaart bij het Eigenhuis Magazine (oktober), hierna te noemen: “Actie”. 
 
1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in  

Nederland, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, in het bezit is van een eigen woning en een 
Feenstra ServiceAbonnement aanschaft door middel van de antwoordkaart aangehecht aan 
het oktobernummer 2016 van Eigenhuis Magazine, hierna te noemen:    

   “Deelnemer(s)”. 
 
2. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze  
    actievoorwaarden. 
 
3. De Actie is geldig vanaf 16 oktober 2016 t/m 16 oktober 2017, voor iedere Deelnemer die 

binnen deze periode een Feenstra ServiceAbonnement afsluit, met een minimale contractduur       
van 1 jaar. 

 
4. De Toestelkeuring, inclusief eerste onderhoud, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd in overleg  
    met de Deelnemer, uiterlijk binnen twee maanden. 
 
5. De Toestelkeuring, inclusief eerste onderhoud, is exclusief kosten voor materiaal. 
 
6. De duur van een Toestelkeuring, inclusief eerste onderhoud, is maximaal 60 minuten. Duurt het  
    langer dan kan arbeidsloon in rekening worden gebracht. 
 
7. De afspraak wordt telefonisch gemaakt en contact vindt plaats op werkdagen, dat  
    wil zeggen van maandag tot en met vrijdag (tussen 8.00u en 16.30u).  
 
8. Wanneer na het uitvoeren van de Toestelkeuring, inclusief eerste onderhoud, de Deelnemer   
    besluit af te zien van het Feenstra ServiceAbonnement, dan wordt de inspectie als zijnde een   
    eenmalig onderhoud in rekening gebracht (€ 89,-).  
 
9. Het in behandeling nemen van de aanvraag kan vertraging oplopen wanneer de  
    aanvraag niet volledig ingevuld is/ onjuiste gegevens bevat. 
 
10.Wij behouden ons het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder  
     voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of  
     de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit  
     vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens     
     Deelnemers. 
 
 



 

 

www.feenstra.com   

11.Uw gegevens gebruiken wij om u te informeren over voor u relevante producten  
     en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij    
     Feenstra, o.v.v. Recht van verzet, Antwoordnummer 1641, 3400 VB IJsselstein. 
 
12. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of  
      vernietigd worden, zullen wij een vervangende bepaling vaststellen die 
      zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling  
      benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 
 

13. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 
 

 
 

 

 

 

 


