Actievoorwaarden #MijnTuinInspo
Win een weekend weg naar Strandparc Nulde
1 Organisatie
1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie #MijnTuinInspo Win een
weekend weg naar Strandparc Nulde (“Actie”) georganiseerd door Steenvoordeel, onderdeel van
Pieper Bouwmaterialenhandel B.V.. (“Organisator”) gevestigd te Ermelo, Oude Telgterweg 290, 3853
PL Ermelo.
1.2 De Actie heeft als doel om beeldmateriaal te verzamelen van producten in de praktijk. De Actie
bestaat uit het insturen van foto’s van bij Pieper aangeschafte artikelen in de praktijk, waardoor de
deelnemer kans maakt op weekendje weg in een 4-persoons Beach House op Strandparc Nulde.
1.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van
de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een
Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.
2 Deelname
2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene
actievoorwaarden.
2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de
Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).
2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf 6 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022.
2.4 De deelname aan de Actie is gratis.
2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de
Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is
gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.
2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in
Nederland.
2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden
voltooid:
1. Koop tuin- of bouwartikelen bij Steenvoordeel.nl of in de winkel bij BouwPartner Pieper
2. Maak foto’s van de praktijksituatie voor het toepassen van het artikel/de artikelen
3. Maak foto’s van de praktijksituatie na het toepassen van het artikel/de artikelen
4. Mail de foto’s naar marketing@pieper-ermelo.nl onder vermelding #MijnTuinInspo, voor- en
achternaam, telefoonnummer, emailadres en factuurnummer.
5. Optioneel: Deel de foto’s op Facebook en/of Instagram, vermeld #MijnTuinInspo en tag
@steenvoordeel en @pieperermelo
6. Maak kans!

3 Privacy
3.1 Op de Actie is het Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden van BouwPartner Pieper van
toepassing zoals gepubliceerd op https://www.steenvoordeel.nl/privacy-policy/
4 Auteursrechten en medewerking
4. 1 Indien de deelnemer een foto instuurt en/of upload worden deze inzendingen/bijdragen
eigendom van BouwPartner Pieper. BouwPartner Pieper behoudt zich het recht voor om naar eigen
inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit
(vooraf) te melden.
4. 2 Bij het aanvaarden van de voorwaarden draag je op voorhand al je intellectuele
eigendomsrechten op je inzending over aan BouwPartner Pieper.
5 Prijzen
5.1 De totale waarde van de prijs bedraagt EUR 400,00 in de vorm van een weekend weg voor 4
personen in een Beach House op Strandparc Nulde.
5.2 De aanwijzing van de winnaar vindt plaats door de marketingafdeling van BouwPartner Pieper.
De foto’s worden beoordeeld op kwaliteit, creativiteit en omvang make-over.
5.3 De winnaar wordt uiterlijk binnen twee weken na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt.
De winnaar(s) worden bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.
5.4 De winnaar(s) moeten binnen twee weken na ontvangst van een e-mail van de Organisator hun
prijs accepteren per mail. Als de Organisator geen acceptatie van de winnaar(s) heeft ontvangen
binnen deze twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator.
5.5 De datum van de prijs wordt met BouwPartner Pieper afgestemd. De prijs is te verzilveren t/m 1
mei 2023.
5.6 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs
wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.
5.7 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de
Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.
6 Aansprakelijkheid
6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of
inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te
verstrekken prijzen.
6.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door
derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard
dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg
hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet
aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

6.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan
de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.
7 Klachten
7.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend bij
Bouwpartner Pieper via marketing@pieper-ermelo.nl . Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5
werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.
8 Slotbepalingen
8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen
aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de
Actie.

