ACTIEVOORWAARDEN WWW.ELBA100YEARS.COM
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘2e kaartje gratis voor de leukste dagjes uit’, hierna te noemen: ‘actie’,
die wordt georganiseerd door Hamelin, gevestigd te Venlo aan de Celsiuseg 35b, hierna te noemen: ‘Hamelin’ en BASIS
ActivatieMarketing, gevestigd te Haarlem.

Artikel 1 Algemeen
1.
2.
3.

Elk in Nederland, België of Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u toestemming te hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Artikel 2 Gegevens
1. 	Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/ of
NAW-gegevens).
2. 	U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 3 Hoe en wanneer kunt u meedoen?
1. 	Van 30 oktober 2017 t/m 30 november 2018 ontvangt u bij elke aankoop van een Elba Smart Pro+ ordner een voucher met hierop een
unieke actiecode. Verzamel drie vouchers met unieke actiecodes en u ontvangt het 2e kaartje gratis voor een Dagje Uit naar keuze.
2. Met deze unieke actiecode kunt u t/m 30 november 2018 op www.elba100years.com een 2=1 Dagje Uit Voucher aanvragen.
3. U vult de gevraagde NAW- gegevens (naam en uw e-mailadres) in en ontvangt de 2=1 Dagje Uit Voucher direct in uw inbox.
4. Per drie unieke actiecodes kunt u één 2=1 Dagje Uit Voucher aanvragen.
5. U kunt opnieuw deelnemen aan de actie door nogmaals drie unieke actiecodes in te voeren.

Artikel 4 2=1 Dagje Uit voucher
1. 	De 2=1 Dagje Uit Voucher kan t/m 31 december 2018 worden ingeleverd bij één van de deelnemende Dagjes Uit. De deelnemende
Dagjes Uit zijn te vinden op www.elba100years.com/dagjesuit
2. 	Met de 2=1 Dagje Uit Voucher ontvangt de 2e persoon gratis toegang tot één van de deelnemende Dagjes Uit. Elke 2=1 Dagje Uit Voucher
is slechts éénmalig geldig. U kunt meerdere 2=1 Dagje Uit Vouchers tegelijk inleveren.
3. De 2=1 Dagje Uit Voucher dient uitgeprint meegenomen te worden naar de kassa van het geselecteerde Dagje Uit.
4. 	Voor een aantal Dagjes Uit is vooraf reserveren noodzakelijk. Kijk op de actiewebsite www.elba100years.com/dagjesuit voor welke
Dagjes Uit dit van toepassing is.
5. De 2=1 Dagje Uit Voucher geldt voor entreekaartjes van gelijke of lagere waarde. Het goedkoopste kaartje is gratis.
6. De 2=1 Dagje Uit Voucher is niet inwisselbaar voor geld.
7. De 2=1 Dagje Uit Voucher geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen, online tickets en op reeds bestaande reserveringen.
8. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. 	Hamelin en BASIS ActivatieMarketing zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt
met de actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van
de deelnemende Dagjes Uit; het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 6 Rechten Hamelin
	Hamelin behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze
voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en
zonder dat Hamelin hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 7 Contact
	Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via de consumenten service van
BASIS ActivatieMarketing, info@activatiemarketing.nl.

Artikel 8 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. 	Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de
voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
4. 	Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband
houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

