
 
 

Actievoorwaarden Thuisvoordeel 

Digitale BCC cadeaukaart 

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 24 juli  tot en 

met 31 augustus 2018 aanmelden voor het loyaliteitsprogramma van Essent Thuisvoordeel.  

2. Klanten die al deelnemen aan dit loyaliteitsprogramma, en geregistreerd staan als deelnemer van 

Thuisvoordeel komen niet in aanmerking voor de kortingscode van BCC.  

 

Artikel 2 Waar bestaat de actie uit? 

1. U ontvangt bij deelname aan het loyaliteitsprogramma Thuisvoordeel in de actieperiode een 

digitale cadeaukaart van BCC.  

2. Deze digitale cadeaukaart van BCC wordt binnen 7 werkdagen dagen na inschrijving voor 

deelname aan het loyaliteitsprogramma Thuisvoordeel via emailbevestiging van de deelname aan 

het programma opgestuurd.  

3. De digitale cadeaukaart is in te zetten op alle producten in de BCC winkel en BCC webshop.   

4. De digitale cadeaukaart mag in delen besteed worden en heeft een geldigheid tot 31 december 

2018. 

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

1. De actie duurt van 24 juli tot en met 31 augustus 2018.  

2. De actie geldt alleen voor Essent klanten die tijdens de actieperiode aanmelden voor het 

loyaliteitsprogramma “Thuisvoordeel”.  

3. De digitale cadeaukaart wordt niet in een andere vorm uitgekeerd.  

4. De digitale cadeaukaart kan uitsluitend worden ingeleverd tot 31 december 2018.  

 

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 - : 

- Schade op producten van de BCC  

- Of klachten m.b.t. de BCC 

- Met betrekking tot de producten aangeschaft bij de BCC gelden de voorwaarden van BCC:  

- Je digitale BCC cadeaukaart is geldig tot 31 december 2018 

- Je kunt je digitale BCC cadeaukaart ook in delen besteden bij BCC 

- Bekijk je saldo op www.bcc.nl/cadeaukaart 

- Je kunt je digitale BCC cadeaukaart in alle winkels of op BCC.nl verzilveren 

- Retourneren en restitutie van deze digitale BCC cadeaukaart is niet mogelijk 

 

Artikel 5  Rechten van Essent 

1. Essent heeft het recht om de actie stop te zetten, te onderbreken of te wijzigen. Dit kunnen we 

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.  


