Actievoorwaarden
Feenstra Beveiliging
Member get Member 2020
Artikel 1 – Actieperiode
1.
De ‘Member-get-Member’-actie loopt van 1 februari 2019 tot 1 januari 2021. Deze Actie wordt
hierna genoemd ‘Member-get-Member’, georganiseerd door Feenstra Veiligheid B.V. (hierna te
noemen ‘Feenstra’).
Artikel 2 – Deelname
2.
Deelname is gratis.
3.
Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland, een vaste
woon- of verblijfplaats heeft, klant is van Feenstra Veiligheid B.V. en de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt, hierna te noemen: ‘Deelnemer’.
4.
Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte persoonlijke gegevens correct en volledig
zijn alvorens deel te nemen aan deze Actie.
5.
Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
Elke aanbrengende Deelnemer kan tot vier (4) nieuwe deelnemers aandragen en profiteren van
de bijbehorende actie. Zo kan de aanbrengende Deelnemer tot maximaal vier (4) keer
aanspraak maken op twee (2) maanden korting op het lopende Feenstra abonnement van een
systeem voor elektronische inbraakbeveiliging en/of een camerasysteem van Feenstra
(conform de voorwaarden behorende bij het type contract dat de Deelnemer heeft).
6.
De nieuwe aangebrachte Deelnemer is akkoord dat Feenstra Beveiliging per e-mail en/of
telefoon contact met hem of haar opneemt voor een gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies.
7.
Deelname vindt plaats door middel van het opsturen van een Member-get-Member formulier.
8.
De nieuw aangebrachte klant dient binnen 3 maanden na het moment van ontvangst van deze
antwoordkaart door de Feenstra administratie, een systeem voor elektronische
inbraakbeveiliging en/of een camerasysteem van Feenstra te laten installeren met een
contracttermijn van minimaal 3 jaar.
9.
De (2) maanden korting op het abonnement voor zowel de aanbrengende als aangebrachte
Deelnemer is van kracht op het moment dat beide deelnemers als klant bij Feenstra in haar
systeem geregistreerd staan en de contracten zijn geëffectueerd.
10.
De antwoordkaart van deze Actie dient binnen de gestelde actieperiode te zijn ontvangen door
Feenstra.
11.
Feenstra behoudt het recht deelnemers van Actie uit te sluiten.
12.
Wanneer een nieuwe klant door meerdere bestaande klanten wordt aangemeld, dan geldt de
eerst ontvangen aanmelding.
13.
Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
14.
Uw contractpartij is Feenstra Veiligheid B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 09119907, gevestigd te Amsterdam.
Artikel 3 – Wijziging
14.
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 prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op
enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers.
Artikel 4 – Privacy
15.
De gegevens van Deelnemers worden door Feenstra gebruikt om hem/haar, als klant, te
informeren over diensten en producten van Feenstra. Indien Deelnemer hier geen prijs op stelt
kan Deelnemer dit kenbaar maken aan Feenstra via www.feenstra.com of te telefoonnummer
088 8455 000 (lokaal tarief).
Artikel 5 – Slotbepaling
16.
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.
17.
Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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