Actievoorwaarden Energielabel SNS

Beschrijving van de actie
1. De actie Energielabel SNS, verder te noemen ‘Actie’ is een initiatief van Natuur & Milieu
en haar Partner SNS.
2. SNS is initiatiefnemer, Natuur & Milieu faciliteert in de uitvoering van de actie.
BespaarBazaar is leverancier
3. De Actie geeft hypotheekklanten van SNS die een definitief energielabel voor hun woning
hebben de gelegenheid om een gratis pakket met kleine energiebesparende producten aan te
vragen.

Deelnemen aan de Actie Warme Huizendagen
1. Iedereen met een SNS Hypotheek én een definitief energielabel voor zijn woning, verder te
noemen ‘Deelnemer’, kan deelnemen aan de Actie.
2. De Deelnemer is verplicht, voor een geldige deelname aan de Actie alle verplichte
gegevens op het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl/energielabelsns
volledig en correct in te vullen.
3. Na controle van de gegevens, ontvangt de Deelnemer van BespaarBazaar een pakket met
energiebesparende producten.
4. Deelname aan de actie kan van 22 november tot en met 6 december 2017.
5. Indien er sprake is van misbruik bij het deelnemen aan de Actie het e.e.a. uitsluitend naar
oordeel van Natuur & Milieu, heeft Natuur & Milieu het recht de deelname van Deelnemer
aan de Actie met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn
aan de Deelnemer.
6. Natuur & Milieu en Partner zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve
invoer van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de Deelnemer
via het inschrijvingsformulier worden verstrekt.
7. De ontvangen producten zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten.

9. Indien een van de producten een defect vertoont, kan Deelnemer hiervoor contact opnemen
met BespaarBazaar via 045 - 562 27 22 of via het contactformulier

Eigendom van de data, privacybescherming
1. De Deelnemers aan de Actie stelt persoonlijke gegevens en het definitieve energielabel van
hun woning beschikbaar aan Natuur & Milieu.
2. De data die Natuur & Milieu verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder
haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden behandeld.
3. Door de Deelname accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden
geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder de
Partner en Leverancier ten behoeve van het uitvoeren van de Actie en het verstrekken van
informatie per e-mail of post aan de Deelnemer gedurende de actie.
4. Door Deelname geeft de Deelnemer expliciet toestemming om zijn data ter beschikking te
stellen aan de Leverancier met als enig doel het versturen van het pakket met producten aan
Deelnemer. Ook stemt de Deelnemer ermee in dat Natuur & Milieu via e-mail of post
informatie verstrekt over de voortgang van de actie.
5. Na afloop van de Actie kan Natuur & Milieu alle Deelnemers benaderen voor een korte
enquête over de bevindingen.

Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid
1. Natuur & Milieu fungeert in de Actie slechts als platform en is enkel en alleen
verantwoordelijk voor het beheren van de database met de (persoons)gegevens van de
Deelnemers.
2. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in
verband met de door Leverancier gehanteerde productvoorwaarden en/of de (kwaliteit van)
door de Leverancier geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan.
3. Voor vragen omtrent garantie kan de Deelnemer zich wenden tot de Leverancier.

4. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten
van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden
genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of
hardware.

Toepasselijk rechten bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
3. Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een hiertoe bevoegde
rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. Natuur & Milieu verplicht zich om een niet verbindend artikel te
vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet
verbindende artikel.

