Voorwaarden acties/ promoties

De onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en
andere promoties, tenzij anders aangegeven. Door gebruik te maken van een actie gaat
de huurder/koper akkoord met de actievoorwaarden zoals gesteld op deze pagina en in
de actie zelf.






















Acties, aanbiedingen of promoties zijn niet te combineren met andere acties,
aanbiedingen of promoties, tenzij anders aangegeven.
Winacties dienen binnen 1 maand te worden gebruikt.
Kortingen of winacties zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Serviesje van Miesje behoudt het recht een actie zonder opgave van reden te
beëindigen.
Kortingscodes worden via de daarvoor bestemde kanalen gecommuniceerd
(nieuwsbrief, affiliate marketing, social media etc.). De klantenservice is geen kanaal
welke kortingscodes verstrekt.
Kortingscodes dienen ingevuld te worden tijdens het afrekenproces. De korting
wordt dan vóór het plaatsen van de bestelling verrekend.
Acties gelden niet op aankopen/ verhuurovereenkomsten gedaan vóór het begin van
de actie en gelden niet met terugwerkende kracht.
Geldigheid van kortingscodes wordt bepaald door Serviesje van Miesje. Serviesje van
Miesje is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie op affiliatie websites.
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of
diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de
prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
Alsdan is Serviesje van Miesje gerechtigd een andere winnaar te trekken.
Bij winacties wordt een winnaar willekeurig uitgekozen en gepubliceerd via
nieuwsbrief, affiliate marketing, social media etc
De winnaar van acties gaat akkoord dat wij foto’s mogen maken voor publicatie via
de daarvoor bestemde kanalen
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze
actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene
voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze
actievoorwaarden.
Serviesje van Miesje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende
uitgaven en/of reiskosten die de winnaars moeten maken in verband met de
deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de
prijs.
Serviesje van Miesje en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs,
noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als
gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Serviesje van Miesje is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken
in de door haar te verstrekken prijzen.
Serviesje van Miesje verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
















De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in
verband met deelname aan de prijsvraag. Serviesje van Miesje mag de
persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden
behandeld, zie ook onze privacyverklaring.
De persoonsgegevens die in het kader van deze weggeefactie worden verkregen
zullen door Serviesje van Miesje zorgvuldig worden behandeld en niet worden
verstrekt aan derden.
De uitslag wordt gepubliceerd via nieuwsbrief, affiliate marketing, social media etc.
Over de uitslagen wordt verder niet gecorrespondeerd.
De verzending/levering van het product kan in sommige gevallen niet kosteloos, in
geval van kostbare goederen gaat dit altijd in samenspraak met de winnaar.
De winnaar zal bij de levering of afhalen van de prijs een waarborgsom voldoen bij
de gehuurde goederen. De algemene voorwaarden zijn dan van kracht. De winnaar
heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op
www.serviesjevanmiesje.nl
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen
door Serviesje van Miesje.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie
nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van
de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
Personeel van Serviesje van Miesje is uitgesloten van deelname aan win- en
weggeefacties.
Looptijd van acties onder voorbehoud.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

