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Actievoorwaarden  

1-op-1 klantonderzoek 
 

 
De actie “1-op-1 klantonderzoek” wordt aangeboden door Essent Retail Energie BV (hierna te 

noemen Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op de actie zijn de volgende 

voorwaarden van toepassing: 

 De actie start op 6 april 2017 en loopt tot 8 juni 2017; 

 Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder; 

 Voor het winnen van een prijs komen personen in aanmerking welke tijdens de actieperiode het 

klantonderzoek volledig hebben ingevuld en hiermee hebben aangegeven om in aanmerking te willen 

komen voor een van de prijzen; 

 Er zijn in totaal 20 prijswinnaars; 

 De prijzen betreffen 20x een Gamma cadeaukaart ter waarde van €70,-; 

 De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €1400,-; 

 Aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt uiterlijk 15 juni 2017 via willekeurige loting uit alle tijdige en 

juiste inzendingen; 

 De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 16 juni 2017 persoonlijk bericht; 

 Per adres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de actie; 

 De uitslag wordt ook gedeeld op de Essent Facebookpagina; 

 Als u wint, geeft u Essent automatisch toestemming voor publicatie van uw naam. De gegevens die u 

verstrekt, worden behandeld conform de privacyverklaring zoals beschreven staat in de sitevoorwaarden 

van Essent; 

 De prijs is niet inwisselbaar tegen een andere prijs en/of contanten; 

 Ten behoeve van de afwikkeling van deze actie is het noodzakelijk dat de door de deelnemer verstrekte 

gegevens (zoals naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer) worden geregistreerd door Essent. 

Voor zover er ook prijzen door derden geleverd worden, zullen de verstrekte gegevens van de prijswinnaar 

ook aan die derden ter beschikking worden gesteld. Daarnaast verleent de deelnemer door deelname 

toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van het per e-mail informeren over de 

prijsuitslag; 

 Direct bij deze actie betrokken medewerkers van Essent en haar partners zijn uitgesloten van deelname 

aan de actie; 

 Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden; 

 Essent is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die u verhinderen uw gegevens online 

te registreren; 

 Essent behoudt zich het recht voor om deelnemers aan deze actie te weigeren, bijvoorbeeld in het geval 

deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) misbruik of het in 

strijd handelen met de bepalingen van deze actievoorwaarden; 

 Essent is gerechtigd deze actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of deze actie te beëindigen.  


