Actievoorwaarden Fietsenwinkel.nl
Dit is een actie van Essent Retail Energie B.V. (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch.
Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Artikel 1
Algemeen
1. Deze actie geldt uitsluitend voor klanten van Essent die ten tijde van de actieperiode van 1 juni tot
en met 30 juni 2018 reeds deelnemen aan het loyaliteitsprogramma Thuisvoordeel.
Artikel 2
Waar bestaat de actie uit?
1. U ontvangt bij aanschaf van één van de drie geselecteerde elektrische fietsen van
Fietsenwinkel.nl in de actieperiode een korting. De actieprijs van de Victesse Magnum N3 HF
2018 betreft € 1047,- . De actieprijs van de Gazelle Orange C7+ HFP 2018 betreft € 1469,-. En de
actieprijs voor de Brinckers Gran-ville M7 400 2018 betreft € 1956
2. Tevens kan de klant gratis een IKZI verlichting set Stripties af halen tot 18 juni 2018 bij één van de
fietsenwinkel.nl vestigingen. Dit setje (één per klant) is af te halen op vertoning van de
Thuisvoordeel email.
Artikel 3
Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. De actie duurt van 1 juni tot en met 30 juni 2018.
2. De actie geldt alleen voor Essent klanten die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma
“Thuisvoordeel”.
3. De korting/het geschenk wordt niet in een andere vorm uitgekeerd.
Artikel 4
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie voor eigen risico is.
2. Essent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met de actie,
waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot - :
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
- Beschadigingen / klachten over de fietsen. Met betrekking tot de bovengenoemde fietsen
gelden de voorwaarden van Fietsenwinkel.nl. Kijk hiervoor op:
https://www.fietsenwinkel.nl/algemene-voorwaarden
Artikel 5
Rechten van Essent
1. Essent heeft het recht om de actie stop te zetten, te onderbreken of te wijzigen. Zonder je dit
vooraf te melden. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op (schade)vergoeding.
Artikel 6
Over voorwaarden
1. Door deel te nemen aan deze actie accepteert u de actievoorwaarden.
2. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
3. We kunnen deze voorwaarden altijd aanpassen. Bekijk ze daarom regelmatig.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Krijgen we een geschil? Dan
leggen we dat voor aan de daartoe bevoegde rechter.
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