
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “winactie Friends & Family VIP night 
kaart vtwonen&design beurs” (hierna genoemd: de ‘Actie’) die, zonder aankoopverplichting, 
wordt georganiseerd door Brabantia Branding B.V. (hierna genoemd: ‘Brabantia’)  
Het kantoor van Brabantia staat geregistreerd op De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, 
Nederland (Kamer van Koophandel nr. 17028708).  
 
Artikel 1: Algemeen 
1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan alle in Nederland woonachtige 
natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 18 jaar. Alle andere deelnemers en 
personeelsleden van Brabantia zijn uitgesloten van deelname. 
 
2. Deelname aan de Actie is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de Actie zijn 
volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten 
terugvorderen. 
3. Deelname aan de Actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van deze 
actievoorwaarden, evenals elke beslissing die organisatorisch getroffen moet worden. 
Brabantia kan, in de mate dat dit is toegestaan door de wet, controles doen of laten doen die zij 
nodig acht om de naleving van deze voorwaarden te controleren. Nalatenschap conform deze 
actievoorwaarden te handelen, resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In 
geval van het voorvallen van onregelmatigheden zoals fouten, beslist Brabantia zelf over de 
manier waarop men die corrigeert en afhandelt. 
 
Artikel 2: Hoe deelnemen aan de Actie 
1. De Actie loopt van 18 september 2019 t.e.m. 22 september 2019. Deelnames die verstuurd 
worden voor 18 september 2019 of na 22 september 2019 worden niet in aanmerking 
genomen.  
2. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Actie door het beantwoorden van de Actie 
vraag en zijn/haar gegevens correct en volledig in te vullen op de actiepagina.  
3. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen. 
4. Brabantia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, 
waaraan de deelnemer lijdt door deelname aan de Actie zelf of door het onwettelijk handelen 
van een derde partij in relatie met de Actie.  
 
Artikel 3: Bepaling winnaar 
1. De Brabantia jury zal de winnaars aanduiden op basis van de eerste 50 unieke registraties die 
alle vragen en velden hebben beantwoord en een e-mail adres hebben achtergelaten op de 
actiepagina. De beslissing van de jury is definitief, onherroepelijk en niet vatbaar voor enige 
betwisting. 
2. Uiterlijk 25 september 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. De winnaars worden niet 
openbaar gecommuniceerd. 
3. Brabantia neemt contact op met de winnaars per e-mail. Brabantia kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor het niet toekennen van de prijs indien het opgegeven emailadres 
onjuist of onvolledig is.  



4. Deelnemers die niet gewonnen hebben, ontvangen geen bericht en geen correspondentie 
over de uitkomst van de Actie.  
6. Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere prijzen.  
7. Brabantia is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of 
verzendingsbedrijven bij de levering van de prijs. 
 
 
Artikel 4: De prijs 
1. In totaal vijftig Friends & Family night kaarten. Er wordt 1 kaart per e-mailadres toegekend.  
2. Deze kaart wordt per e-mail in de vorm van een code toegestuurd naar de winnaar en dient 
verzilverd te worden op vtwonenendesignbeurs.nl/tickets bij de button “heb je een code? Klik 
hier” en geeft de winnaar vrijdagavond 4 oktober 2019 van 17u t.e.m. 21u gratis toegang tot de 
vtwonen& design beurs in het Rai Amsterdam. Deze kaarten zijn alleen geldig op vrijdag 4 
oktober van 17.00-21.00 uur en niet inwisselbaar voor andere kaarten en/of contant geld. 
Codes kunnen verzilverd worden tot en met 4 oktober 2019. 
3. De prijs is niet ruilbaar tegen waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijs is 
persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.  
4. De prijs wordt verloot aan de eerste 50 unieke registraties die de vragen en velden hebben 
beantwoord en een e-mail adres hebben achtergelaten op de actiepagina. Deelnemers die niet 
hebben gewonnen, ontvangen geen prijs en worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 5: Persoonlijke gegevens 
1.De gegevens die Brabantia binnen het kader van deze Actie binnenkrijgt, worden enkel 
gebruikt voor de Actie en het kiezen van de winnaar en het versturen van de prijs. Brabantia 
handelt overeenkomstig met de AVG [Wet bescherming persoonsgegevens]. 
 
Artikel 6: Diversen 
Brabantia behoudt het recht om op ieder moment, zonder voorafgaande of nadere 
kennisgeving:  
1. Participanten uit te sluiten van deelname aan de Actie indien men van mening is dat deze de 
Actie misbruikt, niet conform de condities handelt, frauduleus handelt en/of onwettelijk de 
Actie probeert te beïnvloeden. 
2.De Actie aan te passen overeenkomstig met de instructies en of wetgeving van de overheid. 
Alle informatie is onderworpen aan wijzigingen, type en/of typesetting fouten.  
3. Deze actievoorwaarden wordt enkel ter beschikking gesteld op 
www.brabantia.com/nl/vtwonen-design-beursvan 18 September 2019 tot 22 September 2019.  
4. Op deze Actie zijn de Brabantia gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing 
welke terug te vinden zijn op www.brabantia.com/privacy.  
5. De Actie, deze actievoorwaarden en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het 
Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de 
rechtbank. 
6. Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie mogen geadresseerd worden aan 
verkoop.nederland@brabantia.com 
 

https://www.vtwonen.nl/wonen-design-beurs-vtwdb/beurs-informatie-vtwdb/tickets/
http://www.brabantia.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brabantia.com%2Fprivacy&h=AT3h8ocKzDGCkvk6I64JgL3yIr82fbrraaYzJanmtyMmOVi9poA2mmU0wAKYp8qXyM078p89s17bt1tQOzzjfKczPqggUA85UZ-s2CHFP_ujihWzqRqMhpZ6w7U0SmuIAe1kLs71n_Y_QZRiX2XYfw

