Valentijnsactie
Bol.com cadeaukaart
Actievoorwaarden

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A.
b) Deelnemer: ieder natuurlijk persoon in Nederland, die aan deze Actie deelneemt en voldoet aan deze Actievoorwaarden.
c) Actievoorwaarden: deze voorwaarden.
d) Actie: Bol.com cadeaucard 2019 openen gezamenlijk Rabo DirectPakket.
e) Actieperiode: 4 t/m 14 februari 2019
2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden
en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van het online openen van een gezamenlijk Rabo DirectPakket.
4. Het genoemde betaalpakket in deze actievoorwaarden is uitsluitend een Rabo DirectPakket met een en/of tenaamstelling.
5. Om deel te nemen aan de Actie opent de Deelnemer tijdens de Actieperiode samen met een medeaanvrager online een
gezamenlijk Rabo DirectPakket. De Deelnemer en medeaanvrager doen automatisch mee aan de Actie. De deelnemer en
medeaanvrager hoeven zich niet aan te melden voor de Actie om in aanmerking te komen voor de Bol.com cadeaucard ter
waarde van € 15.
6. Iedere Deelnemer en medeaanvrager mogen (als natuurlijk persoon) maar één keer deelnemen aan de Actie.
7. Bij het online openen van een gezamenlijk Rabo DirectPakket tijdens de actieperiode wordt maximaal één Bol.com cadeaucard ter waarde van € 15 uitgegeven. Ook al zijn er tijdens de Actieperiode meer gezamenlijke Rabo DirectPakketten
geopend.
8. De deelnemer van de actie dient 18 jaar of ouder te zijn om deel te kunnen nemen aan de Actie.
9. Door deelname aan de Actie accepteren de Deelnemer en medeaanvrager dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd
en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt
deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.
10. Als aan de Actievoorwaarden wordt voldaan, ontvangen de Deelnemer en medeaanvrager samen één Bol.com cadeaucard
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ter waarde € 15. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
11. Om in aanmerking te komen voor de cadeaucard moet worden voldaan aan het online openen van een gezamenlijk Rabo
DirectPakket tijdens de actieperiode. Op 21 februari 2019 bepalen wij of het gezamenlijke Rabo DirectPakket is geopend
tijdens de Actieperiode.
12. De hoofdaanvrager zal de Bol.com cadeaucard per e-mail ontvangen. Deze e-mail zal door een derde partij worden
verzonden. De hoofdaanvrager ontvangt de cadeaucard uiterlijk 1 april 2019.
13. Deelnemer en medeaanvrager dienen ingezetenen van Nederland te zijn.
14. De cadeaucard is niet inwisselbaar voor geld of een ander cadeau, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
15. Over de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
16. Om de cadeaucard te ontvangen, dienen de Deelnemer en medeaanvrager te voldoen aan deze Actievoorwaarden.
Wanneer niet aan deze Actievoorwaarden voldaan is maar er door de Deelnemer en medeaanvrager wel een cadeaucard is
ontvangen, houdt Rabobank zich het recht voor om de waarde van de cadeaucard achteraf in mindering van de rekening
van de Deelnemer te brengen.
17. De Rabobank behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf
of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
18. Klachten over deze Actie kunnen via email gestuurd aan marktbewerking@rabobank.nl onder vermelding van ‘Bol.com
cadeaucard bij openen gezamenlijk Rabo DirectPakket’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
19. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
20. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
21. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
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