Voorwaarden Kalkman Ballastjet winactie
1. De actie betreft één Kalkman Ballastjet exclusief toebehoren;
2. U doet mee aan de actie wanneer Kalkman Scheepstechniek B.V. de offerte en
opdrachtbevestiging getekend retour heeft ontvangen en u aan de genoemde voorwaarden in de offerte voldaan heeft;
3. Hierbij zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing (zie pagina 3);
4. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties;
5. Medewerkers van Kalkman zijn uitgesloten van deelname aan acties;
6. De winactie geldt van woensdag 13 augustus tot 1 november 2019;
7. Kalkman is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de
acties zonder opgaaf van reden stop te zetten;
8. Op de actie is Nederlands recht van toepassing;
9. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige
wijze;
10. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via de mail of telefonisch;
11. Kalkman is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname en/of fraude;
12. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte
gesteld;
13. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of
geldbedrag;
14. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Kalkman is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor
eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs;
15. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of
ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene
voorwaarden winactie aan;
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16. Kalkman is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de
prijs;
17. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in
verband met deelname aan de prijsvraag. Kalkman mag de persoonsgegevens opnemen
in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring);
18. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u
gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Kalkman zal zo spoedig mogelijk reageren.

