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Actievoorwaarden Winactie najaar 2019 - Toolstation NL 
B.V. 

De onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de door 
Toolstation NL B.V. aangeboden 'Winactie najaar 2019 van Toolstation' 
(hierna: ''Actie''), tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

 

 Algemeen: 

§ De aanbieder van dit promotionele kansspel (Actie) is Toolstation NL B.V., 
Postbus 11, 2665 ZG te Bleiswijk, hierna te noemen 'Toolstation'; 

§ De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het merk Toolstation; 
§ Deelname is gratis, staat open voor natuurlijke personen en is uitgesloten 

voor medewerkers van Toolstation (en dochterondernemingen van 
Toolstation Europe B.V.) en hun gezinsleden, leveranciers van 
Toolstation, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is 
verbonden aan Toolstation; 

§ Een deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland of België; 
§ Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar; 
§ Door deelname aan deze door Toolstation aangeboden Actie gaat u 

akkoord met de actievoorwaarden; 

 

Prijs: 

§ De prijzen bestaan uit 1x Expert by Facom Gereedschapsset 124 delig 
(44354), 5x DeWALT DCR019-QW bouwradio 230V/10.8/14.4/18V Li-ion 
(77952), 10x Smartwares LED werklamp op statief (66395), 10x 
Brennenstuhl handlamp HL SA 23 MH (49070) 

§ De prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen 
contant geld; 

§ De winnaars krijgen voor 31 december 2019 bericht per e-mail. Hierin 
wordt informatie verstrekt over de uitreiking van de prijs. Wanneer de 
winnaar niet binnen 72 uur reageert op het bericht van Toolstation dat hij 
of zij gewonnen heeft, komt de aanspraak op de prijs automatisch te 
vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd, 
zonder dat de oorspronkelijke winnaar op enige manier aanspraak kan 
maken op vergoeding of compensatie. 

Actie en deelname: 
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§ Voor deelname aan de actie dient de deelnemer zijn of haar e-mail achter 
te laten via de speciale actiepagina op onze website 
www.toolstation.nl/content/win. 

§ Het meerdere malen meedoen aan deze Actie heeft geen invloed op de 
winkans.  

§ Deelname aan deze Actie is mogelijk van 11 november t/m 11 december 
2019. 

§ De winnaars zullen willekeurig worden bepaald door Toolstation door 
middel van een loting. Iedere deelnemer op de lijst wordt automatisch 
meegenomen in de loting o.b.v. een uniek persoonlijk email adres.  

§ Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door 
Toolstation; 

§ Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of actievoorwaarden zal de 
prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is Toolstation gerechtigd een 
andere winnaar te selecteren; 

§ De prijstrekking zal worden gedaan op een onpartijdige wijze d.m.v. een 
random-functie op een computer onder supervisie van Toolstation 
management; 

§ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 
§ Deelnemers die niet gewonnen hebben, zullen hier geen bericht over 

ontvangen. 
§ Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt voor het contacteren van 

deelnemers en het uitkeren van de prijzen. De gegevens van deelnemers 
zonder nieuwsbriefinschrijving worden verwijderd uiterlijk drie maanden 
na het einde van deze Actie. 

  

Aansprakelijkheid: 

§ Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De 
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en 
eventueel aanvullende uitgaven; 

§ Toolstation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige 
aanvullende uitgaven die de prijswinnaars eventueel moeten doen of 
maken in verband met de deelname aan deze Actie; 

§ Toolstation kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, 
computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die 
beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. 

  

Slotbepalingen: 
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§ Eventuele klachten over de Actie kunnen worden gemaild naar 
info@toolstation.nl o.v.v. ‘Winactie najaar 2019’. Alle klachten worden 
schriftelijk (waaronder per e-mail) behandeld; 

§ Extra informatie over deze Actie kan worden opgevraagd via 
info@toolstation.nl; 

§ Toolstation behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 
redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen waarbij Toolstation erop toeziet dat de 
actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd; 

§ In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of 
anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd of wordt vermoed, 
behoudt Toolstation zich het recht voor om de deelnemer van de 
betreffende actie uit te sluiten; 

§ Zet- typ en drukfouten voorbehouden. 
§ Voor deze Actie handelt Toolstation in overeenstemming met de 

'Gedragscode promotionele kansspelen 2014'. 

 


