
 
 

 

Actievoorwaarden ‘ZEKUR snelbinders’ 
 
Aan de actie ‘ZEKUR snelbinders’, hierna te noemen ‘actie’, zijn de onderstaande actievoorwaarden 
verbonden: 
 

1. Met deze actie vraag je via ZEKUR.nl/snelbinders-aanvragen gratis snelbinders aan. 
2. De snelbinders worden toegestuurd aan de deelnemers zolang de voorraad strekt.  
3. De gegevens die je via ZEKUR.nl invult zijn: voornaam, voorletter, evt. tussenvoegsel, 

achternaam, postcode, huisnummer, evt. huisnummertoevoeging, woonplaats en e-
mailadres.  

4. ZEKUR zal je persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, verhuren, of op enigerlei 
andere wijze aanbieden voor gebruik. Tenzij je ZEKUR toestemming hebt gegeven of dit 
wettelijk vereist is, zullen de persoonlijke gegevens die je ons met deze actie verstrekt niet 
voor andere doeleinden dan voor deze actie worden gebruikt. 

5. De actie loopt vanaf 20 juni tot 1 september of zolang de voorraad strekt.  
6. ZEKUR streeft er naar om iedere deelnemer die in aanmerking komt binnen 2 weken en 

uiterlijk binnen 2 maanden na aanvraag de ZEKUR snelbinders toe te sturen. 
7. Deelnemen aan de actie kan als je 18 jaar of ouder bent. 
8. Deelnemen aan de actie kan als je in Nederland woont.  
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
10. In geval van enige vorm van misbruik behoudt ZEKUR zich het recht voor om geen ZEKUR 

snelbinders te verstrekken. 
11. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens opgeven, zijn uitgesloten van deelname aan 

de actie.  
12. ZEKUR is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.  
13. De ZEKUR snelbinders zijn niet inwisselbaar voor geld.  
14. ZEKUR vindt het belangrijk zorgvuldig met je gegevens om te gaan en behandelt deze 

gegevens dan ook vertrouwelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van 
toepassing op de gegevens die je aan ons verstrekt. 

15. ZEKUR behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen of te 
wijzigen.  

16. ZEKUR behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden aan te passen.  
17. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op ZEKUR.nl.  
18. ZEKUR is niet aansprakelijk voor gebreken in de snelbinders en verleent geen garantie. 
19. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze actie, de inhoud van de site en alle teksten, 

afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan ZEKUR. 
20. ZEKUR en haar reclame- en internetbureau kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in het niet aankomen van de 
juiste informatie bij ZEKUR of bij de deelnemer aan de actie. 

21. Als je een klacht hebt, kun je deze richten aan ZEKUR, postbus 15, 9400 AA in Assen.  
22. Door deel te nemen aan de actie ga je automatisch akkoord met de hierboven genoemde 

actievoorwaarden. 
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