Algemene Voorwaarden
1. Door deel te nemen aan deze actie gaan deelnemers automatisch akkoord met deze
algemene voorwaarden. De actie is enkel geldig tijdens de genoemde periode en voor de
aangeduide producten.
2. Alle inwoners van Nederland mogen van deze actie bruikmaken, als ze ten minste 18
jaar zijn en geen personeelslid van Stanley Black & Decker of geassocieerde
ondernemingen, ondernemingen van dezelfde familie, geaffilieerde ondernemingen en
dochterondernemingen, vertegenwoordigers of iedereen die vanuit professioneel oogpunt
aan deze actie verbonden is.
3. De wet vereist een minimumleeftijd van 18 jaar om deel te nemen aan deze actie.
Deelnemers verklaren daarom dat zij ouder zijn dan de vereiste leeftijdslimiet en dat
items die door de Promotor worden verstrekt, ontvangen worden door iemand die ouder
is dan de vereiste leeftijdslimiet. De Promotor behoudt zich het recht voor om
promotionele items te weigeren aan deelnemers die hun leeftijd niet kunnen bewijzen
wanneer daar om wordt gevraagd.
4. Om in aanmerking te komen voor de actie, moeten deelnemers zich registreren voor ‘My
STANLEY’ en de actievoorwaarden op ‘My STANLEY’ accepteren. Om te registreren of
voor meer inforamtie, ga naar www.stanleyworks.nl.
5. De actie start op 1 Januari 2015 en de uiterste datum voor inzendingen is 31 december
2015. Inzendingen die niet volledig zijn of niet in aanmerking komen, worden niet
aanvaard.
6. Één gelukkige winnaar zal kort na het einde van de acite willekeurig getrokken worden,
uit alle deelnemers van de landen gespecifieerd in clausule 2. De winnaar zal binnen de
21 dagen daarna verwittigt worden.
7. De Promotor is niet verantwoordelijk voor verlies, vertraging of schade aan producten
tijden de levering of verzending van de ‘prijzen’.
8. Prijzen zijn niet overdraagbaar en er is geen contant alternatief voor de prijzen. De
Promotor kan naar eigen goeddunken een andere prijs of een waardevoller equivalent
aanbieden als de Promotor de bedoelde prijs in redelijke omstandigheden niet kan
aanbieden. De beslissing van de Promotor is in alle gevallen finaal en er wordt geen
verdere correspondentie over verspreid.
9. ‘Prijs’ producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid van deze producten. De promotor
gaat ermee akkoord om de winnaar te voorzien van Stanley Black&Decker
gereedschappen t.w.v. €1000 totaalbedrag, inclusief een selectie van STANLEY Fatmax
Power Tools.
10. De Promotor behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze actie nietig te verklaren
of aan te passen wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waar de
Promotor geen redelijke controle over heeft. Elke wijziging wordt binnen een redelijke
termijn zo snel mogelijk bekendgemaakt via de website van de Promotor:
www.stanleyworks.nl.

11. De Promotor gaat ermee akkoord om met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens
voor de wedstrijd te voldoen aan de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke
wetten inzake gegevensbescherming. Gegevens van deelnemers worden door de
Promotor voor deze wedstrijd bewaard en de Promotor behoudt zich het recht voor om
contact op te nemen met deelnemers om deze te informeren over nieuwe producten of
diensten en acties waarvan de Promotor denkt dat deze de deelnemer zullen
interesseren. De Promotor mag de persoonsgegevens van de deelnemers ook gebruiken
voor marktonderzoek en de Promotor mag via e-mail of post berichten sturen als de
deelnemer daarmee heeft ingestemd. Deelnemers kunnen hun toestemming voor het
bewaren van dergelijke gegevens op verzoek aan de Promotor te allen tijde intrekken.
12. Deelname aan deze actie beinvloed de deelnemers’ statutaire rechten niet.
13. De Promotor is niet verantwoordelijk voor hardware- of softwareproblemen aan het
computernetwerk van de Deelnemer die van deze actie gebruikmaakt.
14. Deze actie en deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en worden beheerd in
overeenstemming met de wetgeving van Nederland en vallen onder de exclusieve
jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
15. De promoter is Stanley Black & Decker Netherlands BV, gevestigd te NL-6120 AB Born,
Postbus 83.

