
Actievoorwaarden STANLEY FATMAX BOUWRADIO VOOR €30 EXTRA - NLNL 
 
Algemeen 
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Stanley Black & Decker Netherlands BV en zijn 
van toepassing op de actie: STANLEY FATMAX BOUWRADIO VOOR €30 EXTRA. 
 
Door deelname aan deze actie verklaart de consument zich akkoord met de 
actievoorwaarden. 
 
Voorwaarden voor deelname 

1. Deze actie is enkel geldig bij aankoop van één van de deelnemende STANLEY 
FATMAX machines in Nederland (online of offline).  
 
LET OP: Deze actie is uitsluitend geldig op de vermelde ean-codes en dus niet op 
kits, toestellen met accessoires of promotiesets. 
 
De deelnemende machines aan deze actie zijn: 
 

Referentie EAN code 
Accuslagschroevendraaiers   
FMC041S2-QW 5035048644775 
FMC645D2-QW 5035048466292 
FMC645B-XJ 5035048494066 
FMC647D2T-QW 5035048658130 
Accu schroef/(klop)boormachines   
FMC011S2-QW 5035048644737 
FMC021S2-QW 5035048644805 
FMC520LB-QW 5035048437131 
FMC600D2-QW 5035048466278 
FMC607D2-QW 5035048643693 
FMC625D2-QW 5035048469460 
FMC625B-XJ 5035048554227 
FMC627D2T-QW 5035048658109 
FME140K-QS 5035048363461 
FME142K-QS 5035048363522 
FME500K-QS 5035048364000 
FME1250K-QS 5035048439968 
Schuurmachines & multitools   
FME650K-QS 5035048446225 
FMC710D2-QW 5035048466902 
FMC710B-XJ 5035048494103 
FME440K-QS 5035048458174 
Zaagmachines   
FME340K-QS 5035048363362 
FMC650M2-QW 5035048466889 
FMC650B-XJ 5035048494080 



FME380K-QS 5035048645321 
FME301K-QS 5035048655146 
FMC660M2-QW 5035048466346 
FMC660B-XJ 5035048494110 
FME365K-QS 5035048363942 
FMC675D2-QW 5035048466315 
FMC675B-XJ 5035048494073 
FME720-QS 5035048468876 
FME721-QS 5035048614051 
FME790-XJ 5035048614259 
FME700-QS 5035048363829 
Haakse slijpers & metaal afkortzaag   
FME821K-QS 5035048638101 
FME822K-QS 5035048638125 
FMC761M2-QW 5035048466865 
FMC761B-XJ 5035048494097 
FME841K-QS 5035048410066 
Houtbewerking & andere   
FME630K-QS 5035048363584 
FME670K-QS 5035048363881 
FMC792D2-QW 5035048636503 
FMC792B-XJ 5035048490631 
FME190-QS 5035048616574 

 
 

2. De aankoop moet plaatsvinden tijdens de actieperiode van 1 mei 2017 t.e.m.  
31 augustus 2017 (datum op het kassaticket geldt als bewijs).  
 

3. Om deel te nemen aan de actie moet de consument zichzelf en zijn aangekochte 
machine registreren op www.stanleyworks.nl voor 15 september 2017.  
 

4. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per kassaticket, per huishouden en per 
IBAN-rekeningnummer.  
 

5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.  
 

6. Het opgeven van een postbusadres is niet toegestaan. 
 

7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde 
gegevens. Aanvragen tot het verkrijgen van een bouwradio kunnen niet verwerkt 
worden wanneer de gevraagde informatie niet correct is of onvolledig is. Een scan of 
kopie van het kassaticket en van de originele streepjescode van de verpakking van 
de machine moeten worden opgeladen. Bij onduidelijkheden kunnen de originelen 
opgevraagd worden.  
 

8. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen 
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij 
de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.  



 
9. De deelnemer dient € 30 te betalen via de betaallink die hij/zij na registratiecontrole 

ontvangt alvorens de bouwradio verzonden kan worden. 
 

10. De bouwradio wordt uiterlijk 6 weken na goedkeuring van de deelname verzonden 
naar het opgegeven adres.  
	  

11. De bouwradio wordt geleverd zonder accu en lader, maar met een stroomkabel. 
Gebruik de accu van uw STANLEY FATMAX machine om de radio aan te zetten.  
 

12. De bouwradio wordt alleen naar een adres binnen Nederland verstuurd. 
 

13. Aangetekende inzendingen kunnen niet worden geaccepteerd.  
 

14. Stanley Black & Decker heeft het recht om zonder verdere correspondentie deze 
actie aan te passen, te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen, of om de 
actie te herstructureren of geheel of gedeeltelijk in te trekken.  
 

15. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen 
kunt u melden via het volgende mailadres: stanley@consumercare.info of op het 
nummer: 088 24 25 474 (lokaal tarief).  
 

16. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Stanley Black & Decker 
en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie 
en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze 
informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet 
misbruikt voor reclamedoeleinden. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw 
privacy vindt u op de website http://www.stanleytools.com/legal/privacy-policy. 

 
	  

	  


