
Actievoorwaarden Shop & Win actie 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Euretco 

georganiseerde promotionele “Shop & Win actie” (hierna: Actie). 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de ondernemer zich akkoord met de 

Actievoorwaarden. 

 

2. De Actie 

2.1 Deze Actie heeft een looptijd tot en met 30 november 2019. Aan het einde van de periode zal er 

een gratis fauteuil  worden weggegeven 

2.2 Er dient door de consument minimaal voor een bedrag van € 200, - gekocht te worden bij een 

van de deelnemende winkels.  

2.3 Euretco Wonen zal op het eind van de actieperiode uit de deelnemende ondernemers 1 

ondernemer trekken. Deze ondernemer kan een gratis fauteuil weg geven aan één van haar klanten. 

Ondernemer bepaalt. 

 

3. Deelname 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle consumenten vanaf 18 jaar en ouder. 

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Euretco is gerechtigd een ondernemer  te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de 

ondernemer  niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze 

wijze toegang verschaft tot deze Actie. 

3.5 Eigenaren en/of bedrijfsleiders van deelnemende ondernemingen en hun personeel, en een 

ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn 

uitgesloten van deelname. 

3.6 Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de 

Ondernemer  af van ieder vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die 

direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

 

4. Uitkering van prijzen 

4.1 Alleen consumenten die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden 

aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op een prijs die wordt aangeboden door één van de 

deelnemende winkels aangesloten bij Euretco. 

4.2 Deelnemende winkels zijn bekend bij Euretco Wonen. 

 

4.3 De prijs is:  

gratis relax draai fauteuil Mees of Rico, gasveer, uitgevoerd in stof, stofgroep 0, of 1.  

Fauteuil ter waarde van € 599, - verkoop (economische waarde). 

 

 

4.4 Ondernemers worden geïnformeerd over welk bedrijf een relaxfauteuil mag weggeven. 

Ondernemer geeft ook aan Euretco aan welke klant dit is geworden. Ondernemer zorgt bij 

prijsuitreiking voor leuke attentie ( bloemetje) en zorgt voor beeldmateriaal te gebruiken op haar 

eigen site / FB en ter informatie aan Euretco en haar leverancier. 

4.5 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 



4.6 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Euretco. Bij 

weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs 

niet worden uitgekeerd. 

4.7 Indien consument  al een Mees of Rico  relaxfauteuil heeft gekocht wordt deze niet 

teruggenomen en wordt hiervan ook geen geld of ander teruggegeven.  Winnende consument  

ontvangt dan een 2
e
 gratis fauteuil. 

4.8 Euretco is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, 

de ontvangst of het gebruik van de prijs. 

 

5. Publiciteit 

5.1 De winnaars van de prijzen geven Euretco toestemming gefotografeerd te worden tijdens de 

overhandiging van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat 

te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. 

5.2 De winnaar heeft voor de onder 5.1 genoemde promotionele activiteiten van Euretco 

geen recht op een financiële vergoeding. 

 

6. Overige bepalingen 

6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail 

contact opnemen via w.bierens@euretco.com of r.vanravenhorst@euretco.com  

6.2 Euretco is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, 

dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich 

meebrengen, zonder dat Euretco 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 Euretco bekend gemaakt worden via de aangesloten ondernemers. 

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

Euretco 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. 

6.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde 

rechter. 

6.6 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor 

schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook. 

6.7 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. 

  

Aldus opgemaakt: 

Euretco Wonen te Hoevelaken d.d. 19-08-2019 

 

 


