Actie Rabo Klantendagen

Actievoorwaarden

1.

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Aanbieder: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. handelende onder de naam
Rabobank Nederland

b.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet
aan deze actievoorwaarden

2.

c.

Actievoorwaarden: deze voorwaarden

d.

Actie: Rabo Klantendagen

e.

Actieperiode: 30 en 31 maart 2019

f.

Actiewebsite: rabobank.nl/klantendagen

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.

4.

Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.

5.

Deelname staat open voor Deelnemers van alle leeftijden. Minderjarige Deelnemers aan de Actie
hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om deel te kunnen nemen. De aanwezigheid
van deze toestemming kan door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen toestemming is, is
deelname aan de Actie niet mogelijk.

6.

Om toegangskaartjes te kunnen kopen, moet een deelnemer klant zijn van de Rabobank en ouder dan
18 jaar. De Deelnemer koopt toegangskaartjes vanaf 8 januari via rabobank.nl/klantendagen. De prijs
voor een kaartje is €20. De Deelnemer koopt maximaal 6 kaarten per bestelling, kinderen onder 4 jaar
niet meegerekend. Er mogen maximaal 6 kinderen tot 4 jaar mee. Bij deze actie geldt vol = vol.

7.

Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.

8.

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer 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.
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Tarieven zakelijk
9.

Klachten over deze Actie kunnen via e-mail gestuurd worden naar marketing@rabobank.nl onder
vermelding van ‘klacht Actie Rabo Klantendagen’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de
klacht.

10.

In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.

11.

Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten
van derde partijen.

12.
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Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
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