
ACTIEVOORWAARDEN ‘WIN JE AANKOOPBEDRAG TERUG TOT €1000,- EXCL. BTW’ 
2017/2018 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

Door deelname aan de Toolnation ‘Win je aankoopbedrag terug’ actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende 
actievoorwaarden. De actie wordt gecommuniceerd via Toolnation.nl, de Toolnation nieuwsbrief en Social Media en wordt 
aangeboden door Dirks Machines B.V.  

ARTIKEL 2 DE ACTIE TOOLNATION / WIN JE AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE 

Deelnemers kunnen meedoen aan de actie door een winkelreview te plaatsen op één van de genoemde kanalen. Onder de 
deelnemers van deze actie worden de prijzen verloot. 

ARTIKEL 3 LOOPTIJD EN DEELNAME 

Vanaf 1 augustus 2017 tot 31 december 2018 kan er meegedaan worden aan de Toolnation ‘Win je aankoopbedrag terug’ 
actie. Hierbij kun je het aankoopbedrag tot €1000,- excl. BTW terug winnen. Een deelnemer kan in de looptijd van de 
gehele actie één keer een prijs winnen. Iedere maand worden er 2 prijswinnaars bekend gemaakt. Met hen wordt contact 
opgenomen via mail en/of telefonisch. Ter controle wordt hierbij gevraagd de betreffende bestelbevestiging te mailen naar 
review@toolnation.nl. Indien er binnen 2 weken na deze bevestigingsmail geen reactie van de winnaar is, komt de prijs te 
vervallen. Bij (een vermoeden van) fraude, misbruik of onrechtmatig handelen, behoudt Toolnation zich het recht voor om 
deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van een prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen. 
Toolnation behoudt zich het recht om de actie vervroegd te beëindigen. 

ARTIKEL 4 UITREIKING PRIJS 

De prijs wordt maandelijks aan 2 prijswinnaars verloot. De prijs kan zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. Het 
aankoopbedrag wordt tot een max. van €1000,- excl. BTW vergoed naar de bankgegevens vermeld op de factuur. Het 
bedrag zal incl. BTW op de rekening van de winnaar worden teruggestort! 

ARTIKEL 5 TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

De deelnemer stemt er mee in dat bij winst van een prijs de naam in het kader van de bekendmaking van de winnaar kan 
worden geopenbaard via de online media van Toolnation. 

ARTIKEL 6 KOSTEN  

Deelname aan de actie is kosteloos. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet komen voor rekening van de 
deelnemer. 

ARTIKEL 7 OVERIGE VOORWAARDEN 

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn waarbij twijfel zij dit aan kunnen moeten tonen. Medewerkers en familieleden 
van Toolnation B.V. kunnen niet meedingen naar de prijzen.  

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de aanbieder worden aangepast. 
Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 

Eventuele vragen of opmerkingen over deze actie kunnen worden gemaild naar review@toolnation.nl o.v.v. Toolnation 
‘Win je aankoopbedrag terug’ actie. 

BEEK, augustus 2017 


