Actievoorwaarden
Tot en met mei actie

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie tot en met
mei actie.
• de actie loopt van 1 februari tot en met 31 mei 2019

De actie
Als er tot en met de maand mei schermdoek (van welke leverancier dan
ook) bij doekendraad.nl wordt gekocht, zal doekendraad.nl € 0,05 per m2
(afgerond op duizendtallen) terug storten na volledige afronding van het
project/levering.
Actievoorwaarden:
1. de actie is een cash-back actie van € 0,05,- per m2 geleverd
horizontaal schermdoek. Bestelling van het schermdoek dient te
geschieden door de teler (eindgebruiker) bij doekendraad.nl.
Uitbetaling in het kader van de cash back-actie zal aan de teler
geschieden binnen 4 weken, nadat de prijs van het volledige
project/levering aan doekendraad.nl is voldaan.
2. De actie is alleen geldig bij bestellingen rechtstreeks aan
doekendraad.nl
3. De actie is geldig voor bestellingen die in de periode van 1 februari
tot en met 31 mei 2019 bij doekendraad.nl worden gedaan.
4. Uitlevering door doekendraad.nl voor 31 december 2019
5. De actie is niet van toepassing op lopende aanbiedingen of te
gebruiken in combinatie met ander acties.
6. De actie aanbieding is niet geldig met terugwerkende kracht.
7. Deze acties is geldig op horizontale schermdoeken van de volgende
leveranciers: Ludvig Svensson, Ridder Climate Screens, Phormium.
8. In geval doekendraad.nl fraude, misbruik of een ander
onrechtmatig handelen met betrekking tot de actie constateert of
vermoedt, is doekendraad.nl gerechtigd de betreffende partij(en)
van deelname uit te sluiten.
9. doekendraad.nl behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden

tussentijds en zonder opgaaf van redenen te wijzigen en/of de actie
voortijdig te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding
van schade en/of kosten.
10. In het kader van deze actie aanvaardt doekendraad.nl slechts
aansprakelijkheid jegens deelnemers voor uitbetaling van de cashbackvergoeding bij bestellingen die overeenkomstig de
actievoorwaarden zijn afgehandeld. doekendraad.nl is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade
11. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het
oordeel van doekendraad.nl beslissend voor de rechtsverhouding
van doekendraad.nl met een deelnemer van deze actie
12. Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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