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1. Algemeen
1.1

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Een Veilig Gevoel B.V., gevestigd te HendrikIdo-Ambacht (3341 LD), aan het adres Kerkstraat 77 (Hierna: ‘Een Veilig Gevoel’)
georganiseerde promotionele acties ter promotie van de dienst een ‘Abonnement op
Veiligheid’. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op
www.eenveiliggevoel.nu/actievoorwaarden.

1.2

Een Veilig Gevoel is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, danwel
zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Een Veilig Gevoel daardoor op
enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of
aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door
Een Veilig Gevoel bekend gemaakt worden via de website
www.eenveiliggevoel.nu/actievoorwaarden.

1.3

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
Een Veilig Gevoel gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder
zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

2. Ledenvoordeel
2.1

Op vertoning van het lidmaatschaps-/klantnummer van de branche organisatie
(INretail/FNRS/Deli XL) kunt u gebruik maken van het ledenvoordeel.

2.2

Het ledenvoordeel is alleen van toepassing bij het afsluiten van een ‘Abonnement op
Veiligheid’ met een looptijd van minimaal 60 maanden.

2.3

De gratis maanden worden verrekent in het maandelijkse bedrag.

2.4

Het ledenvoordeel geldt niet in combinatie met andere acties van Een Veilig Gevoel.

2.5

Het ledenvoordeel heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016
(hierna: ‘actieperiode’).

3. Deelname
3.1

Door deel te nemen aan het ledenvoordeel verklaart de deelnemer zich akkoord met de
actievoorwaarden van het ledenvoordeel en is de deelnemer gebonden aan deze
actievoorwaarden.

3.2

Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor ondernemers die geregistreerd staan bij
de Kamer van Koophandel.

3.3

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode (zie 2.5).
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3.4

Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de geldende kosten van het
‘Abonnement op Veiligheid’.

3.5

Reeds getekende overeenkomsten, maar nog niet geleverde diensten kunnen niet meer aan
deze actie deelnemen.

4. Aansprakelijkheid
4.1

Een Veilig Gevoel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven
van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname van de actie.

4.2

Een Veilig Gevoel is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in
welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de actie en/of gebruik of inzet van de
uitgekeerde prijzen.

4.3

Druk- en zetfouten voorbehouden.

5. Klachten
5.1

Klachten omtrent deze actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend bij Een Veilig
Gevoel B.V. (info@eenveiliggevoel.nu) via het in artikel 1.1 van de actievoorwaarden
genoemde adres.

6. Slotbepalingen
6.1

Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.

6.2

Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder
voorbehoud van wijzigingen van Een Veilig Gevoel.

6.3

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

