Actievoorwaarden BouwBlokBonus
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "BouwBlokBonus". De actie wordt
georganiseerd door
Xella Nederland BV
Mildijk 141, 4214 DR Vuren
Actiegegevens
1. De actie loopt van 1t/m 30 november 2017.
2. Deelname aan de actie is gratis.
3. Deelnemers mogen zo vaak meespelen als zij willen. Er kan één prijs per deelnemer gewonnen
worden.
4. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden.
5. Medewerkers van de organiserende partij, leveranciers en ieder die direct of indirect in
organisatorische zin is betrokken bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
Prijzen en actiemechanisme
1. Een speler doet mee aan de actie door vragen van BouwBlokBonus proberen correct te
beantwoorden.
2. De organisator selecteert tussen de goede inzenders at random winnaars van één van de drie
prijzen.
3. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
De prijzen zijn:
PerfectPro Bouwradio’s, LED Bouwlampen en Ytong Goodie Bouwpakketten
Er zijn 1.500 prijzen beschikbaar
Uitkering van de prijzen
1. De prijzen worden per post bezorgd.
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor
prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
3. Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
Rechten Xella Nederland B.V.
1. Xella Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van
deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze handelt in strijd met deze
actievoorwaarden, fraudeert of anderszins onrechtmatig handelt jegens Xella Nederland B.V. of
derden.
2. Xella Nederland B.V. behoudt zich tevens 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 gehouden te zijn jegens de deelnemers.
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een
geschil ontstaat tussen een deelnemer en Xella Nederland B.V., is het oordeel van laatstgenoemde
bindend.
4. Xella Nederland B.V. behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.
Aansprakelijkheid
1. Xella Nederland B.V., de door haar ingeschakelde personen en/of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt
met de actie.
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunnen per e-mail aan
info@bouwblokbonus.nl worden gericht.
Op deze actie zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Xella Nederland B.V. van
toepassing. (E-mail)adressen zijn alleen voor eigen gebruik bedoeld en worden niet doorgegeven aan
andere organisaties voor commerciële doeleinden.

