
 

 

 

Actievoorwaarden: 

1. Deze actie is geldig voor de aankoop van een zak 

hondenbrokken à 1,5kg van het merk Best for your 

Friend, gekocht bij een Jumbo, Hoogvliet, Coop of 

enkele lokale Albert Heijn winkels,  gedurende de 

actieperiode van 8 april 2019 t/m 31 mei 2019. 

2. Deze actie geldt niet voor aankopen via onze 

webshop (shop.bestforyourfriend.com). 

3. De actie geldt voor de volgende producten: 

 EAN code Artikelnummer 

Brokken met verse 
kip 

8712113416082 180870 

Brokken met verse 
zalm 

8712113416099 180871 

Brokken met verse 
lam 

8712113416105 180872 

 

4. De actie wordt uitsluitend toegekend aan 

consumenten met een Nederlands 

bankrekeningnummer. 

5. Om deel te nemen aan deze actie dient u het 

actieformulier in te vullen. 

6. Maximaal 1 deelname per 

rekeningnummer/persoon. 

7. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons 

actieformulier – vergezeld met het aankoopbewijs 

en actiecode worden in behandeling genomen. Het 

aankoopbewijs dient duidelijk leesbaar en volledig 

zichtbaar te zijn. 

8. De actiecode is te vinden op de achterzijde van de 

actiesticker. De actiestickers zijn op een aantal van 

onze Best for your Friend hondensnacks geplakt. 

9. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die 

niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na 

de uiterste inzenddatum van 31 mei 2019 worden 

niet gehonoreerd. 

10. Door deel te nemen aan deze actie en door de 

documenten en bijlagen in te sturen verklaart de 

deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden 

en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct 

en naar waarheid te hebben ingediend. 

11. Uitbetaling vindt uiterlijk 30 juni 2019 plaats, nadat 

Best for your Friend de online registratie met kopie 

aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd. 

12. Deze actie kan i.c.m. andere kortingsacties of 

aanbiedingen gebruikt worden. 

13. Best for your Friend is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de hondenbrokken bij 

supermarkten. Mochten binnen de actieperiode de 

hondenbrokken niet voorradig zijn, ontstaat geen 

mogelijkheid om later nog deel te nemen aan deze 

actie. 

14. Best for your Friend behoudt zich te allen tijde het 

recht voor ingezonden documenten en bijlagen op 

misbruik te onderzoeken en behoudt zich 

nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te 

ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

15. Vragen of opmerkingen aangaande deze actie of 

inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden 

via het volgende mailadres: 

bestforyourfriend@nedac.eu 

16. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. 

worden door Best for your Friend uitsluitend 

gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend 

opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze 

actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld, en niet aan derden doorgegeven en niet 

misbruikt voor reclamedoeleinden. 

17. Indien u dit op prijs stelt, heeft u binnen de 

registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven 

of u informatie en mededelingen van Best for your 

Friend wilt ontvangen. 

18. Best for your Friend behoudt zich het recht voor de 

actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

eerder te beëindigen. Best for your Friend is in geval 

van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige 

schadevergoeding of vervangende actie, in welke 

vorm dan ook. 

19. Best for your Friend is te allen tijde gerechtigd 

deelname van deelnemers aan de actie te 

beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te 

motiveren en zonder dat daarbij een recht of 

aanspraak ontstaat voor de desbetreffende 

deelnemer op schadevergoeding, een vervangend 

product of actie, in welke vorm dan ook.  
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