
Actievoorwaarden Repair Care – voorjaarsactie 2021 
 
I. Algemeen 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Repair Care – voorjaarsactie 2021’ die georganiseerd 
wordt door Repair Care International B.V. (Repair Care) gevestigd en kantoorhoudend aan de 
Cartografenweg 34, 5141 MT te Waalwijk, KvK-nummer 18045289. 

 
2. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met de 
actievoorwaarden. 

 
3. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website 
www.repair- care.nl/t-shirt 
 

  
II. Deelname en mechanisme 
 

4. Deze actie loopt van 6 april t/m 14 mei 2021. 
 

5. Deelname aan de actie geschiedt via de aankoop van een koker DRY FLEX® 4 en een EASY•Q™ 
RVS modelleermessenset gedurende de actieperiode en aanmelding via de website www.repair-
care.nl/t-shirt  

 
6. Deelnemer aan de actie is ieder bedrijf waarvan een medewerker gedurende de actieperiode op 
de website www.repair-care.nl/t-shirt de gevraagde gegevens invoert en op de aangegeven wijze 
inzendt. 

 
7. Particulieren zijn uitgesloten van deelname. 

 
8. Alleen bedrijven gevestigd in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie. 

 
9. Deelname aan deze actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor 
rekening van de deelnemer. 

 
10. Per bedrijf mag zo vaak als men wil worden deelgenomen worden aan de actie. Wel dient bij 
iedere deelname een nieuw, uniek aankoopbewijs toegevoegd te worden. Iedere deelnemer moet 
bij herhaalde deelname steeds hetzelfde e-mailadres en adres opgeven. 
 
11. Het aankoopbewijs met daarop het actieproduct dient als bewijs. Het moet tot na de uitreiking 
bewaard worden en indien gevraagd overlegd kunnen worden. 

 
 
III. Trekking en prijzen 
 

12. De prijs ter waarde van ongeveer €156,- is 10 gepersonaliseerde Repair Care t-shirts. Deze prijs 
wordt aan vijf deelnemers uitgekeerd. 

 
13. De prijzen kunnen niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld en/of andere 
diensten of producten. 

 
14. Uiterlijk dagen na afloop van de actieperiode wordt de winnaars van de prijzen op 
willekeurige en onpartijdige wijze getrokken uit alle inzendingen. 
 
15. Repair Care neemt binnen eenentwintig dagen na de trekking contact op met de winnaar via 



het e- mailadres of telefoonnummer dat door de desbetreffende deelnemers is ingevuld op de 
website. 
 

16. Repair Care kan de deelnemers verzoeken om zich te legitimeren. Indien daaraan niet op de 
gevraagde wijze, binnen de daarvoor door Repair Care gestelde redelijke termijn, wordt voldaan, 
kan Repair Care de deelnemer van deelname aan de actie uitsluiten. De deelnemer kan dan geen 
aanspraak maken op enige prijs of (enige) schadevergoeding. 

 
17. De te winnen prijs is bedrijfsgebonden en staat op naam van het winnende bedrijf. Bij weigering 
of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden en data, zal de prijs 
niet worden uitgekeerd. In dit geval is Repair Care gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

 
18. Deelname is uitgesloten (a) voor particulieren, (b) voor bedrijven die niet gevestigd zijn in 
Nederland, (c) voor medewerkers en familieleden van Repair Care of de verkooppunten van Repair 
Care en (d) voor iedereen die op een of andere wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie 
is betrokken. 

 
19. Repair Care behoudt zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren 
en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of 
ongeldige of vervalste wincodes verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van 
het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen in deze actievoorwaarden. Door 
uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Repair Care. 

 
20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
 
IV. Aansprakelijkheid 
 

21. Door akkoord te gaan met de voorwaarden gaat de deelnemer er mee akkoord dat Repair Care 
en hun partners en leveranciers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor directe of indirecte 
schade in welke vorm dan ook die ontstaat door het meedoen aan het deze actie, dan wel door het 
winnen van de prijs. 

 
22. Repair Care besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie en het beheer 
van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet 
volledig of onjuist is. Repair Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet volledige of 
onjuiste informatie op de website van Repair Care of andere door Repair Care openbaar gemaakte 
(promotie)materialen van welke aard dan ook. 

 
23. Repair Care is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken 
die voortvloeien uit het gebruik van de website met betrekking tot de prijsvraag. 

 
 
V. Privacy 
 

24. De deelnemer dient (contact)gegevens in te vullen op de website. Deze gegevens zullen enkel 
worden gebruikt om de winnaars van de actie te bepalen. Na afloop worden deze gegevens weer 
verwijderd uit de bestanden van Repair Care, conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

 
25. De deelnemer verleent aan Repair Care toestemming om zijn of haar naam en/of bedrijfsnaam 
als winnaar te vermelden in de media. 

 
26. De deelnemer zal op verzoek van Repair Care bij het winnen van een prijs medewerking 
verlenen aan promotionele activiteiten van Repair Care, zover dit in redelijkheid van hen verlangd 



mag worden, waaronder inbegrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, 
zoals onder andere internet en vakbladen. Voor de verleende medewerking aan promotionele 
activiteiten wordt geen financiële vergoeding betaald. 

 

VI. Slotbepalingen 
 

27. Repair Care behoudt zich het recht voor om deze actie aan te passen, te wijzigen of stop te 
zetten, indien de redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden dat Repair Care deze 
actie in de huidige vorm uitvoert. 

 
28. De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen. 

 
29. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de Wet op de Kansspelbelasting is voor rekening 
van Repair Care. 

 
30. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan contact 
opgenomen worden met Repair Care via het contactformulier op www.repair-care.nl/contact. 

 
31. Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met deze actie verband houdende geschillen is 
Nederlands recht van toepassing. 

 
© Repair Care International B.V., 2021 
 
 

 
 



Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId1 is niet aangetroffen in het bestand.
 

 


