Voorwaarden Voordeelprogramma 2018
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Voordeelprogramma voor abonnees van KRO Magazine,
dat wordt georganiseerd door Bindinc, gevestigd te Hilversum en BASIS ActivatieMarketing, gevestigd
te Haarlem.
Algemene Actievoorwaarden

• Door gebruik te maken van een van de VoordeelVouchers uit het Voordeelprogramma 2018, neemt u
deel aan de actie en gaat u akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden.
• De VoordeelVoucher kan op de website worden gedownload en wordt per mail toegestuurd.
• Op vertoon van uw VoordeelVoucher kunt u uw korting verzilveren bij de betreffende Voordeelpartner.
Meld u hiervoor bij de kassa van de betreffende partner.
• Kijk voor actuele openingstijden op de website van de partner naar keuze. De website staat op de
voucher vermeld.
• De VoordeelVouchers hebben allemaal een eigen geldigheidsduur. Deze staan duidelijk vermeld op
de VoordeelVoucher.
• Reserveren is in sommige gevallen verplicht. Dit staat duidelijk vermeld op de voucher. In alle
andere gevallen wordt u aangeraden vooraf een reservering te maken. Inleveren van de voucher is
op basis van beschikbaarheid bij de gekozen locatie.
• U dient bij het maken van een reservering te melden dat u een VoordeelVoucher heeft. Deze wordt
dan gehonoreerd op basis van beschikbaarheid.
• Op elke VoordeelVoucher kunnen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn, deze staan op de
VoordeelVoucher vermeld.
• De VoordeelVoucher geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen en op reeds
bestaande reserveringen.
• De VoordeelVoucher is niet inwisselbaar voor contanten.
• KRO Magazine en BASIS ActivatieMarketing zijn niet aansprakelijk voor de afhandeling en de
geleverde diensten van de deelnemende partners.
• KRO Magazine, BASIS ActivatieMarketing en de deelnemende partners zijn niet aansprakelijk voor
misinterpretaties van de actievoorwaarden.
• Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van de VoordeelVoucher en worden niet
gedeeld met derden.
• Heeft u vragen of opmerkingen over het Voordeelprogramma? Neem dan contact op met de
consumentenservice via BASIS ActivatieMarketing: info@activatiemarketing.nl.

