Voorwaarden Valentijn actie 2018
Artikel 1
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Valentijn actie (verder te noemen: "de Actie "), een initiatief van
Koninklijke PostNL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23,
Nederland.
2. Het betreft een tijdelijke Actie die uitsluitend plaatsvindt op dinsdag 13 februari 2018 en wordt gehouden in
Nederland.
3. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en gaat men
hiermee akkoord.
Artikel 2
Actie
1. Deelname aan deze Actie staat alleen open voor consumenten in Nederland.
2. Uitsluitend op dinsdag 13 februari 2018 kunnen consumenten hun valentijnskaart frankeren met een
duidelijk zichtbare en niet afveegbare lipstick afdruk van een kus op de plek waar normaal een postzegel
geplakt dient te worden.
Artikel 3
Voorwaarden
1. Het poststuk kent een maximum formaat van 23,5 x 16,2 cm en een maximum gewicht van 20 gram, dat in
een straatbrievenbus kan worden gedeponeerd (verder te noemen: “het Poststuk”). Poststukken met een
afwijkend formaat en/of gewicht zijn uitgesloten van de Actie.
2. Het Poststuk moet de bestemming binnen Nederland kennen. Poststukken met een bestemming buiten
Nederland zijn uitgesloten van de Actie.
3. Het Poststuk moet gepost worden op dinsdag 13 februari 2018 en wel vóór 17:00 uur. Poststukken gepost
vóór 13 februari 2018 en na 13 februari 17:00 uur zijn uitgesloten van de Actie.
4. Deze Actie geldt niet voor bedrijven, promotionele acties, partijen poststukken en voor poststukken met een
Service (aangetekend en de verzekerservice).
5. Bij (een vermoeden van) handelen in strijd met de voorwaarden behoudt PostNL zich het recht voor de
deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze Actie en het vervoer van de Poststukken te weigeren.
Artikel 4
Slotbepalingen
1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden 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.
2. 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.
3. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot: PostNL
Klantenservice 0900 0990 (lokaal tarief).
4. Op de Actie zijn de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst (laatste versie) onverkort
van toepassing (te raadplegen via https://www.postnl.nl/Images/Algemene-voorwaarden-universelepostdienst_tcm10-9614.pdf?version=8). Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de
hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en gaat men hiermee akkoord.
5. Op deze voorwaarden 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 17 januari 2018

