Actievoorwaarden voor 15% korting op verpakkingen
juli-augustus 2021
1. Algemeen
a. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “15% korting op een bestelling van
een product* uit de sectie verpakkingen in de PostNL webshop” (verder te noemen: de
"Actie"), ter promotie van PostNL verpakkingen, een initiatief van Koninklijke PostNL B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, Nederland (verder
te noemen: “PostNL”).
b. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 22 juli 2021 tot en met 31 augustus
2021 en wordt gehouden in Nederland.
2. Deelname
a. Deelname aan deze Actie staat open voor een iedere natuurlijke persoon, handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf, of de rechtspersoon die in Nederland gevestigd is
(“Deelnemer”).
b. Door deelname aan deze Actie wordt Deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze
actievoorwaarden en gaat hiermee akkoord. PostNL behoudt zich het recht voor Deelnemer
(op ieder moment) te diskwalificeren wanneer Deelnemer naar het oordeel van PostNL niet
conform deze actievoorwaarden handelt.
c. Deelnemer kan deelnemen aan de Actie. Bij deelname aan de Actie overeenkomstig deze
actievoorwaarden ontvangt Deelnemer bij bestelling van PostNL verpakkingen een korting
van 15% op een bestelling van een product* uit de sectie verpakkingen in de PostNL
webshop. De 15% korting is van toepassing op alleen webshop bestellingen via
https://shop.postnl.nl/webshop/verpakkingen,
https://shop.postnl.nl/webshop/kantoorartikelen/enveloppen/fashionpacks,
www.postnl.nl/verpakkingen
met de kortingscode ZOMER15. De korting geldt vanaf de aangegeven minimale oplage tot
de maximale oplage te bestellen in de webshop exclusief BTW en exclusief portikosten. De
korting is niet van toepassing op eventuele additionele wensen van Deelnemer ten aanzien
van de opmaak of personalisatie anderszins. Hiervoor worden aanvullende kosten in
rekening gebracht. De deelnemer kan deelnemen aan de actie door de kortingscode in de
checkout te activeren gedurende het bestel proces of telefonisch te verzilveren middels bij
zijn/haar accountmanager van PostNL. De deelnemer kan zelf telefonisch contact opnemen
met de betreffende accountmanager van PostNL en kenbaar maken deel te willen nemen
aan de actie.
Of neem contact op met verpakkingen@postnl.nl
d. Indien en voor zover PostNL van oordeel is, dan wel vermoedt wordt dat aan
bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, bestaat geen recht op enige vorm van
korting als bedoeld in deze actievoorwaarden.
3. Inhoud Actie
a. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.b) en wel door een
bestelling te plaatsen in de PostNL Webshop anderzijds telefonisch bij de accountmanager
*Bepaalde producten uit de sectie verpakkingen in de PostNL webshop zijn uitgesloten van deze Actie. Bij de activatie van de
kortingscode in de checkout ziet u of het product deelneemt aan deze Actie.

van PostNL. De korting is niet van toepassing op eventuele additionele wensen van Deelnemer.
Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
b. De te verkrijgen korting door deelname aan de Actie is klantgebonden.
c. De korting is niet te combineren met andere acties en kortingen.
d. De korting geldt vanaf de minimale aangegeven oplage per product tot en met een
maximale oplage staffel beschikbaar in de webshop exclusief BTW.
e. Op PostNL verpakkingen zijn de Algemene Voorwaarden Webshop van toepassing. Deze
kunt u nalezen op https://www.postnl.nl/Images/J22101%20Algemene%20voorwaarden%20PostNL%20webshop_tcm10-190335.pdf?version=2
4. Medewerking en gegevens/privacy
a. 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.
5. Aansprakelijkheid en toepasselijke voorwaarden
a. 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.
b. Meer specifiek zijn PostNL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet
aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:
i. door enige aanvullende uitgaven die de Deelnemer eventueel maakt in verband met de
deelname aan de Actie
ii. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband
houdende met de door haar verleende korting dan wel uit te voeren diensten waar de korting
voor wordt ingezet.
iii. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met, storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke
aard dan ook die het verlies van de deelname tot gevolg heeft
iv. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.
v. en door onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
6. Slotbepalingen
a. 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.
b. 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.
c. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u met ons
telefonisch contact opnemen op 088-8686850.
d. 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.

