Oefenweb juni winactie 2015 - actievoorwaarden
I. Algemeen









De Actie is toegankelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder die bij Oefenweb in de maand juni
2015 een bestelling plaatst en betaalt voor de producten Rekentuin, Taalzee en
Words&Birds.
De Actie heeft betrekking op alle bestellingen van Rekentuin, Taalzee en Words&Birds die
geplaatst en betaald worden in de maand juni 2015. Zowel eerste bestellingen als
verlengingen en bijbestellingen.
De Actie is geldig van 1 tot en met 30 juni 2015.
De deelnemer komt automatisch in aanmerking voor de prijs wanneer hij of zij tijdens de
looptijd van de Actie een bestelling plaatst en betaalt bij Oefenweb voor één of meerdere
van haar producten: Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.
Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op
onderhavige actie van toepassing is, handelt Oefenweb in het bijzonder in overeenstemming
met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

II. Deelname











Deelname aan de Actie vereist dat de bestelling per 1 juli 2015 betaald is.
De Actie is geldig voor zowel bestaande als nieuwe klanten van Oefenweb.
Zowel scholen als particulieren kunnen deelnemen aan de Actie.
Bovenschoolse organisaties doen mee per schoolbestelling, niet op basis van een
bovenschoolse overeenkomst.
Het is mogelijk meerdere keren een bestelling te plaatsen in juni 2015.
Door een bestelling te plaatsen in de maand juni verklaart de deelnemer akkoord te gaan
met de actievoorwaarden van de ‘juni winactie 2015’.
Deelnemers die niet willen deelnemen aan deze Actie, kunnen zich schriftelijk uitschrijven
door een mail te sturen naar beheer@oefenweb.nl.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Oefenweb.
Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden
uitgesloten.
Oefenweb is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij
van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen

dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot
de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

III. Prijzen









Onder alle betaalde bestellingen in juni 2015 verloten wij twee prijzen: één onder alle
deelnemende families en één onder alle deelnemende scholen.
De prijs houdt in: totale restitutie van het bedrag van de betreffende bestelling dat naar
Oefenweb is overgemaakt in juni 2015.
De totale waarde van het restitutie bedrag bedraagt ten hoogste €4.500,-.
De prijs is niet inwisselbaar voor andere producten of diensten van Oefenweb.
De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres
van de deelnemer.
Over de uitslag van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaar zal op donderdag 2 juli 2015 persoonlijk op de hoogte worden gebracht op het
door de deelnemer opgegeven e-mailadres/telefoonnummer.
De winnaar kan, na ontvangst van de prijs, de bestelling waarover de prijs is gewonnen, niet
meer annuleren.

IV. Aansprakelijkheid






Oefenweb kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook
niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere: -enig technisch mankement en/of
vertragingen; - mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
Oefenweb is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Oefenweb.
Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op
met Oefenweb.nl b.v., telefoonnummer 020-5256876 of stuur een email naar
beheer@oefenweb.nl.

