Actievoorwaarden promotionele actie ‘Happy Hour’
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Hart van Holland B.V., gevestigd te
Nijkerk (hierna: ‘HvH’) georganiseerde promotionele actie ‘Happy Hour’ (hierna: 'Actie'), ongeacht via
welk medium/ onderdeel van het door HvH geëxploiteerde platform dan ook.
1.2 Deelname aan de door HvH georganiseerde Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden
in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
1.3 HvH zal in de Actie duidelijk bekend maken op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan
worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Actie gelden.
1.4 Er zijn geen kosten verbonden aan deze Actie.
2. Deelnemen
2.1 Een opdrachtgever (hierna: 'Opdrachtgever') kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.
2.2 De Actie geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Lopende aanvragen vallen buiten deze Actie.
2.3 Deelname staat open voor iedere natuurlijke persoon.
2.4 Opdrachtgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en aan kunnen tonen dat zij mogen handelen in
naam van het bedrijf.
2.5 HvH heeft te allen tijde het recht om een Opdrachtgever te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen.
2.6 HvH heeft het recht om een Opdrachtgever van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de
Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze
fraude pleegt of probeert te plegen.
3. Actie ‘Happy Hour’
Maakt u in de periode van 31-03-2019 tot en met 30-04-2019 een evenement definitief bij HvH (het
evenement moet plaatsvinden in 2019), dan ontvangt u 1 uur drankenassortiment Hollands van ons
cadeau. Per Opdrachtgever wordt de Actie slechts eenmaal uitgekeerd. De Actie is niet
overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere korting.
4. Persoonsgegevens en Privacy
4.1 Door deel te nemen aan de Actie geeft de Opdrachtgever aan HvH toestemming om alle
gegevens te verzamelen die HvH noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie, alsmede ten
behoeve van (direct) marketing doeleinden en het verzenden van voor de Opdrachtgever interessante
informatie, waaronder begrepen toekomstige promotionele acties.
4.2 De Opdrachtgever erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling van
voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Opdrachtgever gaat
akkoord met het privacy- en cookie beleid van HvH.
5. Klachten
5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Opdrachtgever aan
HvH kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop
naar Hart van Holland B.V. op het adres Berencamperweg 12 (3861 MC) te Nijkerk of een e-mail te
sturen aan info@hartvanholland.nl.

