ACTIEVOORWAARDEN
‘Zet ‘m op 25!’

Artikel 2 – Deelname
2. 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 woning en de beschikking heeft over een cv-ketel, hierna
te noemen: “Deelnemer(s)”.
3. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn
alvorens deel te nemen aan deze Actie.
4. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. De
Actie is geldig tot en met 1 oktober 2017. Iedereen die op of voor deze datum deelneemt, dingt mee
naar de IPad mini 4.
5. De inzending van Deelnemer wordt beoordeeld op basis van de creativiteit in de verwoording van
de ervaring van de deelnemer met de nationale cv-keteltest. Dit mag in beeld en schrift.
6. Een jury, bestaande uit vier personen, zal alle inzendingen beoordelen op creativiteit en
authenticiteit.
7. De inzending met de door de jury hoogst gevalideerde score wint een IPad mini 4
8. De uitslag wordt gedeeld via de social media-kanalen van Feenstra
9. De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht en gaat ermee akkoord dat achternaam en
woonplaats vermeld worden bij de bekendmaking van de winnaar (inclusief het ingezonden
antwoord op de vraag).
10. Medewerkers van Feenstra zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Artikel 3 – Wijziging
12. Feenstra behoudt zich het recht voor om de Actie en actieonderdelen, 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.
Artikel 4 – Privacy
13. De gegevens van Deelnemer worden door de Feenstra gebruikt om hem/haar, als klant, te
informeren over diensten en producten van Feenstra. Als Deelnemer hierop geen prijs stelt, kan
Deelnemer dit kenbaar maken aan Feenstra via www.feenstra.com of telefoonnummer 088 8455 000
(lokaal tarief).
Artikel 5 – Slotbepaling
14. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal
Feenstra 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.
15. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Actievoorwaarden: ‘100 euro Vaste Klantenkorting bij aanschaf van een nieuwe cv-ketel met onderhoudsabonnement’

Artikel 1 – Actieperiode 1. Deze Actie loopt tot en met 1 oktober 2017. Deze actie wordt hierna
genoemd ‘Zet ‘m op 25’, georganiseerd door Feenstra Verwarming B.V., onderdeel van de FeenstraGroep (hierna te noemen “Feenstra”).
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