Proefzitactie Sophie 2017
Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Proefzitactie Sophie en win je
aankoopbedrag terug”, hierna te noemen ACTIE, die wordt georganiseerd door Hartman
Outdoor Products B.V., gevestigd te Enschede aan de Goolkatenweg 55 in Nederland,
hierna te noemen HARTMAN.
Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.

Artikel 1 Algemene inhoud van de actie
1. De deelname aan deze actie staat open voor in Nederland wonende personen van 18
jaar.
2. De actie is alleen geldig op de Sophie Element chair, Sophie Studio chair en Sophie
Studio of Sophie Element tafel gekocht in de actieperiode van 1 maart t/m 1
september 2017.
3. De originaliteit van de inzending is de maatstaf voor het inloten van de winnaar van
deze actie.
4. Er wordt aan het einde van de actieperiode 1 winnaar uitgeloot.
5. Aan deze winnaar wordt het aankoopbedrag zoals vermeld op de kassabon
uitgekeerd voor de aanschaf van Sophie Element chair, Sophie Studio chair en/of
Sophie Studio tafel of Sophie Element tafel met een maximale waarde van 6 stoelen
en 1 tafel.
6. Het aankoopbedrag wordt per bankoverschrijving aan de winnaar uitbetaald. De
winnaar zal desgevraagd de kassabon beschikbaar stellen aan Hartman en hem/haar
bankrekening aan Hartman bekend maken.
7. De aankoop dient plaats te hebben gevonden bij een aan deze actie deelnemende
dealer. De deelnemende dealers zijn te vinden op www.sophie.hartman.nl. Let op:
niet alle sets zijn bij elke dealer beschikbaar; vraag uw dealer naar de bij hem
beschikbare Sophie stoelen en Sophie tafels.
8. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 2 Hoe en wanneer kunt u meedoen?
1. De actieperiode loopt van 1 maart 2017 tot en met 1 september 2017.
2. U kunt het aankoopbedrag winnen als u hebt meegedaan aan de proefzitactie en
bent overgegaan tot de aanschaf van Sophie stoel(en) en of Sophie tafel bij een
deelnemende dealer.
3. De persoonsgegevens die bij deze actie worden vergaard worden door Hartman
opgeslagen in een database en kunnen in het verlengde van deze actie worden
gebruikt om consumenten te benaderen, één en ander conform het verwoorde
privacy beleid.
Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hartman, alsmede door haar ingeschakelde personen en/of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.
Hartman kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken.
Artikel 4 Privacy- en Cookiebeleid
Hartman is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
gebruikers en bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De
informatie die Hartman over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hartman houdt
zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming
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persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
Hartman. Via marketing@hartman.nl kunt u altijd contact opnemen met Hartman.

Artikel 5 Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie of over de website, neem dan contact met
ons op via marketing@hartman.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag
en/of opmerking.

Artikel 6 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen, zonder opgaaf van reden, te allen tijde door ons
aangepast worden.
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd
van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van
de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden
en privacyverklaring van toepassing. Deze zijn te vinden op
https://hartman.nl/media/documents/privacyverklaring.pdf.
4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 7
1. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden
gemaakt op de Facebookpagina van Hartman
2. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Hartman zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
deelname aan deze promotieactie.
3. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en
betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Hartman.
4. Deze promotieactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid
door Facebook.
5. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of
kennis genomen van de voorwaarden.
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