ACTIEVOORWAARDEN FLEXA GELD TERUG ACTIE OP FLEXA KLEURTESTERS
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie met Flexa geld terug actie op Flexa kleurtesters, (hierna :
de “Actie”) georganiseerd door Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., gevestigd aan de Rijksstraatweg 31,
2171 AJ, te Sassenheim, hierna te noemen “Flexa”.
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Deelname aan deze Actie staat open voor iedere natuurlijk persoon die gedurende de looptijd van
deze Actie woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is (“Deelnemer”).
Flexa stort het aankoopbedrag terug van maximaal :
– maximaal 3 Kleurtesters bij aankoop van 2.5 L Flexa Creations, Strak op de Muur of Expert
muurverf.
– maximaal 2 Kleurtesters bij aankoop van 1 L Flexa Creations muurverf of Strak op de Muur.
De Flexa Creations kleurtesters en muurverf moeten in Nederland zijn aangekocht.
Uitbetaling is enkel mogelijk op Nederlandse rekening nummers.
Actieperiode: de kassabonnen kunnen worden ingeleverd van 7 maart 2016 (09.00 uur) tot 14
januari 2019 (23.59 uur). De blikken moeten aangekocht zijn in de periode van 7 maart 2016
(09.00uur) tot 31 december 2018 (23.59uur).
Deelname vindt plaats als volgt: Deelnemer kan gedurende de Actieperiode op
www.flexa.nl/kleurtesters het registratieformulier invullen en de kassabonnen digitaal uploaden
conform instructies op genoemde website.
Flexa behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van reden de actie stop te
zetten.
Flexa behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie
uit te stellen, in te korten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor eventuele nadelige
gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting dan ook.
Over deze Actie wordt niet gecorrespondeerd, noch mondeling gecommuniceerd.
Flexa is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer of derden, die direct of indirect
te maken heeft met de Actie. Flexa kan niet aansprakelijk worden gesteld bij annulering of
(tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie, indien de omstandigheden dit naar het oordeel
van Flexa vereisen.
De persoonsgegevens van de deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie en zal niet aan derden worden verstrekt.
Flexa respecteert de privacy van de deelnemers. Door deel te nemen aan de Actie, erkent u als
Deelnemer dat Flexa persoonsgegevens van u kan verzamelen en verwerken en stemt u in met
deze Privacy statement. Op http://www.flexa.nl/nl/privacy/ kunt u de volledige privacy statement
vinden.
Flexa houdt zich het recht voor om deelnemers aan de Actie te weigeren in geval van redelijk
vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de
Organisator kan doen gelden. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer onderhavige
algemene spelvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
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