ACTIEVOORWAARDEN
Artikel 1
Algemeen
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Heb jij een cadeau over voor een ander kind’
(verder te noemen: "de Actie "), ter promotie van Stichting jarige Job, een initiatief van PostNL Holding
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, Nederland.
2.
Deze Actie heeft als doel cadeaus in te zamelen voor Stichting Jarige Job.
3.
Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 2 januari tot en met 31 januari 2019 en wordt
gehouden in Nederland.
Artikel 2
Deelname
1.
Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot
16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s).
2.
Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en
gaat men hiermee akkoord. PostNL behoudt zich het recht voor pakketten te weigeren die niet
voldoen aan de specificaties (zie artikel 4) waaraan het pakket moet voldoen.
3.
De Deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze Actie door een gratis verzendlabel aan te vragen.
Artikel 3
Speelwijze
1.
Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3) en wel door op
postnl.nl/mooigebaar een verzendlabel te downloaden, dit verzendlabel op het pakket te plakken en
in te leveren bij een PostNL-locatie. Tevens kunnen deelnemers, pakketten met een verzendlabel
tijdens de actieperiode meegeven aan PostNL pakketbezorgers wanneer deze op het betreffende
adres van de deelnemer een pakket komen bezorgen dan wel een retourpakket van de deelnemer
komen ophalen en daarmee het pakket te versturen
2.
Deze website is te bereiken via www.postnl.nl/mooigebaar.
3.
De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
Artikel 4
Specificatie cadeaus en pakket
1.
De cadeaus voor Stichting Jarige Job moeten nieuwe cadeaus zijn die nog niet uit de originele
verpakking zijn geweest.
2.
Het cadeau moet in de verjaardagsbox van Jarige Job passen en niet een halve doos vullen (de doos is
40x30x26 = lxbxh). Een spel zoals Mens-erger-je-niet past er makkelijk in.
3.
Cadeau(s) moeten verstuurd worden in een pakket van maximaal 100x50x50 cm.
4.
Het pakket moet minder dan 10 kg wegen.
5.
De kosten voor het versturen van het pakket t.w.v. € 6,95 zijn eenmalig op rekening van PostNL
Artikel 5
Medewerking en gegevens/privacy
1.
De gegevens die PostNL verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar
gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming worden behandeld.
2.
PostNL zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie waar onder mede
begrepen het indien nodig (per e-mail) contact opnemen met de deelnemers met betrekking tot het
downloaden van het verzendlabel en/of het versturen van het verzendlabel.
Artikel 6
Aansprakelijkheid
1.
PostNL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende
met deze Actie.
2.
Meer specifiek zijn PostNL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval
niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
a.
enige aanvullende uitgaven die de deelnemer eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in
verband met de deelname aan de Actie
b.
dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt
met de Actie;
1

c.

3.

dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met
storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het
verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg;
d.
dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het
wijzigen of beëindigen van de Actie; en
e.
onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
PostNL verleent geen garanties op de door hem uit gegeven verzendlabels.

Artikel 7
Slotbepalingen
1.
PostNL is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding
gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal PostNL
een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling benadert.
3.
Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot de
klantenservice via https://www.postnl.nl/klantenservice/
4.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie
voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Aldus opgemaakt te Den Haag, op 1 december 2018
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