Actievoorwaarden #snowworld
Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’sHertogenbosch. Op deze actie (#snowworld) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1
Algemeen
1. Woon je in Nederland? Dan mag je meedoen aan deze actie.
2. Ben je nog geen 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger om
mee te doen aan de actie.
Artikel 2
Waar bestaat de actie uit?
Je koopt voor € 25 1 arrangement bij SnowWorld voor 1 uur skiën (Zoetermeer of Landgraaf) of
klimmen (alleen in Landgraaf) inclusief materiaalhuur en een barbecue voor 1 persoon. De barbecue is
onbeperkt, inclusief salade en friet. Voor vis en halal geldt een eigen bijdrage van € 4,50. Bij het
arrangement is geen drinken inbegrepen.
Artikel 3
Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. De actie duurt van 1 juni tot en met 30 september 2018.
2. Je doet mee aan de actie als je een arrangement zoals beschreven in Artikel 2 koopt via de
speciale link gedeeld door Essent via Facebook, Instagram en de Energieflits.
3. Je kunt arrangementen kopen en gebruiken tot en met 30 september 2018. Na 30 september 2018
kun je een gekocht arrangement niet meer gebruiken.
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.
Artikel 5
Rechten van Essent
1. Essent heeft het recht om jouw deelname aan de actie stop te zetten als je je niet houdt aan deze
voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder
reden, naar eigen inzicht en zonder dat je Essent hiervoor aansprakelijk kan houden.
2. Essent heeft het recht om de actie stop te zetten, te onderbreken of te wijzigen. Zonder je dit
vooraf te melden.
Artikel 6
Vragen of klachten?
Heb je vragen of klachten over deze actie? Vertel het ons: https://www.facebook.com/Essent
Artikel 7
Over voorwaarden
1. We kunnen deze voorwaarden altijd aanpassen. Bekijk ze daarom regelmatig.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Je vindt deze
op onze website www.essent.nl.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Krijgen we een geschil? Dan leggen we
dat voor aan de daartoe bevoegde rechter in Den Bosch.

