
ACTIEVOORWAARDEN FOTO WIN-ACTIE
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Steigerbuisstunter (EZ-

shopping B.V.), gevestigd te Arnhem op de Mr EN van Kleffensstraat 6, (hierna: EZ-

shopping) georganiseerde 'foto win-actie' (hierna: de Actie).

De Actie loopt vanaf 1 april 2020 voor 3 maanden (hierna: Actieperiode). Zodra een

Actieperiode voorbij is zal er meteen een nieuwe Actieperiode van 3 maanden

gestart worden.

Deelname aan de Actie neemt plaats door aan alle onderstaande voorwaarden te

voldoen.

 Foto('s) van een eigen gecreëerde steigerbuis creatie wordt ingezonden via één

of meerdere van onderstaande manieren:

 per e-mail naar info@steigerbuisstunter.nl o.v.v. 'foto win-actie' (max e-

mailgrootte: 20MB)

via online platform Facebook. Bericht dient openbaar te staan en de pagina

van Steigerbuisstunter dient te worden getagd.

via online platform Instagram. Bericht dient openbaar te staan en de pagina

van Steigerbuisstunter dient te worden getagd.

via online platform Instagram. Bericht dient openbaar te staan en de hashtag

#mijnsteigerbuisproject wordt in het bericht gebruikt.

De steigerbuizen /  buiskoppelingen die gebruikt zijn voor de steigerbuis creatie

op de foto (hierna: materialen) zijn herleidbaar naar een bestelling die geplaatst

is bij Steigerbuisstunter en niet ouder is dan 2 jaar.

De deelnemer is 18 jaar of ouder.

De deelnemers maken kans op de volgende prijs: 200 euro shoptegoed (excl btw).

Dit shoptegoed wordt door middel van een kortingscode van 200 euro ex btw

uitgekeerd. De korting is in de webshop te gebruiken en geldt alleen over

producten, niet over verzendkosten. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten

en een eventuele restwaarde kan niet worden verzilverd. De korting dient binnen 6

maanden na uitgifte gebruikt te worden.

Uit alle deelnemende foto's zal 1 winnaar gekozen worden. Deze wordt gekozen op

basis van originaliteit van de steigerbuis creatie en op kwaliteit en aankleding van

de foto.

De winnaar wordt persoonlijk benaderd en de foto zal op al onze online kanalen te

zien zijn.

Personeel van EZ-shopping wordt uitgesloten van deelname.

Foto's van steigerbuis creaties die al eerder mee hebben gedaan aan de Actie

kunnen niet nog een keer mee kans maken op de prijs

Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of

overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan EZ-shopping en zullen

mogelijk op eigen online kanalen (bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Pinterest of

eigen website's) geplaatst worden. Hierbij zal uit privacy overwegingen geen

namen genoemd worden zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de

deelnemer.

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en

verstrekt aan externen.

In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist EZ-shopping

De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.steigerbuisstunter.nl/winactie

EZ-shopping is te allen tijde bevoegd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen

of de Actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.
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