
 

     

 

 

Actievoorwaarden 

“Testers gezocht Screwmagnet van Qblades” 

 

1. Algemeen 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Testers gezocht Screwmagnet van 

Qblades” verder te noemen: “de Actie” van Henk & Fred, onderdeel van Media Vakman B.V. 

verder te noemen: “de Organisator”. 

• Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 22 januari tot 1 februari. De actie wordt 

gehouden in Nederland. Deelname geschiedt door te reageren met maximaal drie zinnen per 

e-mail (nieuwsbrief@henkenfred.nl). Tot en met 30 januari 2019 23.59 uur kan er 

gereageerd worden op de oproep.  

• De winnende inzendingen ontvangen ieder een Screwmagnet. Deze worden thuis 

opgestuurd. De Screwmagnet dient gebruikt te worden door degene die de mail heeft 

gestuurd.  

• Het betreft het testen van de Screwmagnet. Naast dat de winnaars de Screwmagnet 

ontvangen dienen zij deel te nemen aan de redactionele acties die hieraan verbonden zijn.  

• De voorwaarde om de Screwmagnet te winnen betreft medewerking aan de redactionele 

acties rondom de Screwmagnet. Het gaat hierbij om het schrijven van drie reviews over de 

eerste indruk, het gebruik van de Screwmagnet (inclusief foto tester) en een eindevaluatie.  

• De winnaar dient beschikbaar te zijn voor medewerking en testing in de periode tussen 4 

februari en 18 februari.  

• Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.  

2. Deelname 

• Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator 

behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 

zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.  

3. Speelwijze 

• Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1. Algemeen). Om deel te 

kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer te reageren met maximaal drie zinnen per 

e-mail waarom hij/zij geschikt is de Screwmagnet te testen.  

• De bepaling van de winnende deelnemers geschiedt na 1 februari 2019 door middel van 

selectie op basis van de ingezonden e-mails.  

• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

4. Winnende deelnemers 

• Op vrijdag 1 februari worden de winnende deelnemers van de Actie bekend gemaakt door 

middel van een persoonlijk e-mailbericht. 

• Als de geselecteerde niet reageert op het verzonden e-mailbericht kan deelname 

ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere deelnemer.  

• Het product van de Aktie is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet 

inwisselbaar voor geld.  
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5. Medewerking en gegevens/privacy 

• Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Organisator 

om hun namen en beeld voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te 

gebruiken.  

• De gegevens de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in 

haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming worden behandeld. Klik hier voor de Privacy Verklaring van Media 

Vakman.  

6. Aansprakelijkheid 

• De Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk 

voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige 

wijze verband houdende met deze Actie. 

7. Slotbepalingen 

• De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving 

de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te 

stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 

schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.  

• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

 


