
Leuk dat je meedoet met een winactie van Van Vliet Duurzaamhout 

Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 

 Algemeen 

• Winacties worden uitgeschreven door Van Vliet Duurzaamhout gevestigd te Langbroek.  

 

Deelname 

 

• Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een door Van Vliet Duurzaamhout 

georganiseerde winactie. 

• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie 

bij de deelname aan een winactie. 

• Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. 

Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.  Ondernemingen zijn uitgesloten van 

deelname.  
• Deelname is kosteloos, tenzij anders vermeld bij de betreffende winactie.  

• De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende winactie.  

Na afloop van de betreffende looptijd ontvangen reacties worden niet meegenomen bij de 

winactie.  

 

Winnaar(s) 

• De winnaar (of winnaars) wordt (cq worden) willekeurig en op onpartijdige wijze uit alle 

deelnemers getrokken. 

• Uiterlijk tien werkdagen nadat de betreffende actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk 

geïnformeerd via het e-mailadres of social-media-account waarmee aan de actie is 

deelgenomen. 

• De winnaar(s) heeft c.q. hebben vijf werkdagen de tijd om te reageren. Bij het uitblijven van 

een reactie binnen genoemde termijn volgt een herinnering.  Wanneer naar aanleiding 

daarvan nog steeds niet gereageerd wordt, zal de prijs opnieuw worden verloot.  

• Over door Van Vliet Duurzaamhout vastgestelde uitslagen wordt niet getwist. 

• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

• De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Van Vliet Duurzaamhout is niet 

verantwoordelijk voor eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken aan de prijs noch voor 

eventuele schade bij levering. 

• Indien de prijs bestaat uit (een) toegangskaart(en) voor een (vak)beurs, bijeenkomst of 

soortgelijk evenement, kan er bij afgelasting daarvan geen aanspraak gemaakt worden op 

enige vorm van compensatie door Van Vliet Duurzaamhout. Indien de start en/of 

voortzetting van de winactie afhankelijk is van de start en/of voortzetting van een (vak)beurs, 

bijeenkomst of soortgelijk evenement, en betreffende (vak)beurs, bijeenkomst of soortgelijk 

evenement wordt (al dan niet tussentijds) afgelast, kan ook geen aanspraak gemaakt worden 

op enige vorm van compensatie door Van Vliet Duurzaamhout.  

 



 

Overig 

• De persoonsgegevens die in het kader van bepaalde winacties worden verkregen, worden 

uitsluitend gebruikt door Van Vliet Duurzaamhout in het kader van de betreffende winactie 

en worden niet verstrekt aan derden. 

• Van Vliet Duurzaamhout kan, naar eigen inzicht en met voorafgaande kennisgeving aan de 

deelnemers, deze actie(voorwaarden) gedurende de actielooptijd wijzigen. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een (niet onderhandelbaar) besluit 

worden genomen door Van Vliet Duurzaamhout.  

• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

• Deelnemers die zich niet houden aan onderhavige voorwaarden kunnen worden uitgesloten 

van deelname. 

• Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Van Vliet Duurzaamhout; e-

mail  info@duurzaamhout.nl, op onze social media-accounts (Facebook, LinkedIn of 

Instagram) of per post naar Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6, 3945 PB Cothen.  
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