
 
 

 
ACTIEVOORWAARDEN HAVEP ZOMERACTIE 

 
ALGEMEEN 

- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Zomeractie 2018’ (‘Actie’) van B.V. 
Textielfabrieken H. van Puijenbroek h.o.d.n. HAVEP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 18016742 (‘HAVEP’), statutair gevestigd te (5050 AA) Goirle aan de Bergstraat 50. 

- De Actie heeft tot doel het promoten van de HAVEP Multi Shield collectie. 
 
DEELNAME 

- Deze actie staat open voor dealers (B2B-klanten) van HAVEP gevestigd in Nederland en België. 
- Door deel te nemen aan de Actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden. 
- De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
- Deelname aan de Actie kan enkel online via www.havep.com/zomeractie. 
- HAVEP brengt voor de deelname aan de Actie geen kosten bij de deelnemer in rekening. 

 
DE ACTIE 

- De Actie loopt van 2 juli 2018 tot en met 14 september 2018 (‘Actieperiode’). 
- De Actie bestaat uit het zo origineel mogelijk beantwoorden van de actievraag zoals deze is 

opgenomen op www.havep.com/zomeractie. 
- Elke deelnemer kan onbeperkt aan de Actie deelnemen. 

 
PRIJZEN 

- Gedurende de Actieperiode zal er elke week een prijswinnaar gekozen worden, in totaal zullen er 11 
prijswinnaars worden gekozen. 

- De afdeling Marketing van HAVEP zal uit de inzendingen wekelijks een winnaar kiezen. 
- De prijs bestaat uit een “ijsquad” die bij het bedrijf (in Nederland of België) van de prijswinnaar 

maximaal 200 ijsjes zal uitdelen met een maximale waarde van € 353. 
- De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de prijswinnaar, is niet overdraagbaar en kan niet worden 

ingeruild voor contant geld.  
- HAVEP neemt contact op met de prijswinnaar. De overige deelnemers ontvangen geen bericht. 
- Indien na een termijn van twee weken na de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen van 

de prijswinnaar vervallen de rechten van de prijswinnaar op deze prijs. 
- Verzilvering van de prijs dient binnen maximaal 3 maanden na toekenning te geschieden. 
- Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan HAVEP. 

 
CORRESPONDENTIE EN KLACHTEN 

- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
- De deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over deze Actie richten tot: marketing@havep.com.  

 
AANSPRAKELIJKHEID 

- Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. 
- HAVEP, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie en/of de door HAVEP beschikbaar 
gestelde prijzen. 

 
PRIVACY 

- Gegevens van deelnemers worden gebruikt om de Actie uit te voeren en de prijswinnaar bekend te 
maken. 

- Met deelname aan deze Actie geeft deelnemer uitdrukkelijk aan HAVEP toestemming om de naam van 
de prijswinnaar, de prijsuitreiking en foto’s van de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen. 

 
OVERIGE BEPALINGEN 

- Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
- Met deelname aan de Actie verleent de deelnemer hierbij aan HAVEP het recht om de 

inzending/bijdrage van de deelnemer (al dan niet in gewijzigde vorm) te gebruiken zonder dat hiervoor 
een vergoeding verschuldigd is. HAVEP is niet verplicht hierbij de naam van de deelnemer te 
vermelden. 

- HAVEP behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, 
bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, 
zonder dat HAVEP daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal 
door HAVEP bekend worden gemaakt op www.havep.com/zomeractie.  

- In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist HAVEP. 
- In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt HAVEP zich het recht voor om 

deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten 
vervallen. 

- Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda. 
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