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Actievoorwaarden Bol.com bon actie

De Bol.com bon actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: VeiligheidNL
kantoorhoudende aan de Overschiestraat 65, te Amsterdam.
Iedere deelnemer aan het onderzoek naar scooterongevallen ontvangt een digitale Bol.com
bon t.w.v. €5,-. Mits hij/zij daarvoor zijn e-mailadres heeft doorgegeven.
Er wordt slechts 1 bon per deelnemer verstrekt.
Het ongeval moet tussen 1-12-2017 en 30-06-2019 hebben plaatsgevonden.
Per deelnemend ziekenhuis verloten we eenmaal een Bol.com bom t.w.v. € 150,-.
De bonnen zijn alleen in te wisselen bij Bol.com. Het tegoed kan in delen worden
opgemaakt maar niet contant worden betaald.
De 6 winnaars worden aan het einde van het onderzoek, op 30-06-2019, gekozen en per e-mail
op de hoogte gesteld. Zij zullen de cadeaubon t.w.v. €150,- digitaal toegezonden krijgen.
Over de uitslag valt niet te corresponderen.
De Bol.com bon is niet in te wisselen voor geld.
Aan de actie kan alleen worden deelgenomen door personen die een SEH-afdeling van een van
de zes deelnemende ziekenhuizen (VU, Amstelland, BovenIJ, OLVG oost, OLVG west, MC
Slotervaart) hebben bezocht.
VeiligheidNL behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.veiligheid.nl/scooter
Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden
uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte cadeaubon teruggevorderd
worden.
Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige
Actie van toepassing is, handelt VeiligheidNL in het bijzonder in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
VeiligheidNL is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
VeiligheidNL.
In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact
opnemen met ons secretariaat via info@veiligheid.nl.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.

