Actievoorwaarden “The Vlambassy” spaaractie.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “The Vlambassy”
spaaractie die wordt georganiseerd door Topking, gevestigd te Algerastraat 16, 3125 BS te
Schiedam.
1.2 Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te
vinden zijn op de actiewebsite (www.vlambassadeur.nl).
1.3 Deze actie loopt van 1 juli 2016 tot en met 31 maart 2017 (“actieperiode”).
1.4 Topking behoudt zich te alle tijde het recht om voor de actie, eenzijdig en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de
actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
1.5 Ten aanzien van het maximum aantal deelnames is een limiet van 3 dartborden
(promotiepakketten) gebonden.
1.6 Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen schriftelijk worden gericht aan
Topking, o.v.v. “The Vlambassy” spaaractie, Algerastraat 16, 3125 BS Schiedam.
Artikel 2 Actiemechanisme
2.1 Vanaf juli 2016 tot en met maart 2017 vindt u een bijsluiter met unieke spaarcodes in de
volgende verpakkingen van Topking: Vlammetjes® Classic (72 stuks), Vlammetjes® Kip (72
stuks), Vlammetjes® Rund (72 stuks), Vlammetjes® KipSaté (72 stuks), Vlammetjes® mixdoos
(54 stuks).
2.2 De unieke spaarcodes zijn, in uw eigen account, in te voeren en bij te houden via de
actiewebsite(www.vlambassadeur.nl).
2.3 Deelname kan tijdens de “actieperiode” dagelijks waarbij de actiewebsite
(www.vlambassadeur.nl) iedere dag 24 uur is geopend voor deelname.
2.4 De actiecodes kunnen ingevoerd worden vanaf 1 juli 2016 tot en met 31 maart 2017.
Verzamelde codes kunnen buiten de “actieperiode” niet verzilverd worden.
Artikel 3 Cadeaus
3.1 “The Vlambassy” dartboard + bijgaand promotiepakket. De actieprijs wordt weggegeven bij
een aantal van 40 unieke actiecodes, ingevoerd in de persoonlijke account op de actiewebsite
(www.vlambassadeur.nl).
3.2 “The Vlambassy Match” is enkel te winnen wanneer u zich aangemeld hebt voor de
spaaractie.
3.3 Topking is te allen tijde vrij om een alternatief aan te bieden OP=OP.
3.4 Topking is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de verstrekte prijzen
en verleent geen garanties op de verstrekte prijzen.
3.5 Topking is niet verantwoordelijk voor spaarpunten die onrechtmatig uit de verpakking zijn
verwijderd.
3.6 De cadeaus worden direct naar u verzonden en worden alleen verzonden naar
bedrijfsadressen.
Artikel 4 Deelname
4.1 Deelname aan deze actie staat open voor eenieder die gedurende deze actie in Nederland
woonachtig is.
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4.2 Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben
verkregen voor deelname aan deze actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient
deze toestemming op verzoek schriftelijk te worden getoond.
4.3 De deelname aan “The Vlambassy” spaaractie is gratis en zonder verdere verplichtingen
behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
4.4 Deelnemers dienen hun medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Topking tot
deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot deze actie.
4.5 Topking behoudt zich het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname
uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
actievoorwaarden (of hiervan bij Topking het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of
misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt of
anderszins onrechtmatig handelt jegens Topking of derden.
4.6 Grossiers en medewerkers van Topking zijn uitgesloten van deze actie.
Artikel 5 Gebruikgegevens
5.1 Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken.
5.2 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de achtergelaten gegevens. De gegevens worden
opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet
zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander
doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
5.3 Topking kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing- doeleinden, zoals het
versturen van nieuwsbrieven.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Topking, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houd
met deze actie inclusief de door Topking ter beschikking gestelde actieprijzen.
6.2 Ondanks de grootst mogelijk zorg die Topking aan het beheer van haar website(s) en
organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven
informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet en of andere vergelijkbare fouten in door
Topking openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Topking niet worden
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Topking in het leven
roepen.
Artikel 7 Diversen
7.1 “Topking” en “Vlammetjes” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
7.2 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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