AANVRAAGVOORWAARDEN
Boekje Felix en Floor, deel 1
Artikel 1 – Aanvraagperiode
1. De aanvraagperiode loopt van 22 april 2020 tot en met 22 mei 2020 (zolang de voorraad strekt), de
boekjes worden beschikbaar gesteld door Feenstra Verwarming B.V., onderdeel van de FeenstraGroep (hierna te noemen: “Feenstra”). Op de Aanvraag zijn deze Aanvraagvoorwaarden van
toepassing.
Artikel 2 – Deelname
2. Het aanvragen van een gratis kinderboekje ‘Felix en Floor Feenstra en hun spannende zoektocht
naar schone energie’ staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland (de boekjes worden
niet naar het buitenland verzonden), hierna te noemen: “Aanvrager(s)”.
3. Er zijn in totaal 10.000 kinderboekjes beschikbaar. Op is op.
4. Op volgorde van aanvraag komen Aanvragers in aanmerking voor een boekje.
5. Er worden niet meer dan 10.000 boekjes fysiek verspreid.
6. Per verzendadres kan slechts één boekje aangevraagd worden.
7. Er worden geen kosten in rekening gebracht bij de aanvrager en/of ontvanger.
8. Komt u niet in aanmerking voor een fysiek boekje, dan bieden wij u de mogelijkheid een digitale
versie van het boekje gratis te downloaden op www.feenstra.com/zorgelooswonen/
Artikel 3 – Wijziging
9. Feenstra behoudt zich het recht voor om de aanvraagperiode naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden
met bijbehorende elementen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige
wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Aanvragers.
Artikel 4 – Privacy
10. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt
door Feenstra voor deze verzendactie en worden niet verstrekt aan derden. Na afloop van de
aanvraagperiode worden alle gegevens vernietigd.
Artikel 5 – Slotbepaling
11. 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.
12. Aanvragers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van
deelname.
13. Op deze Aanvraagvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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