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Actievoorwaarden                 

 
 
Door gebruik te maken van onze actie ‘Dolle Daken Weken’ gaat u akkoord met de voorwaarden zoals 
hieronder vermeld. 
 
Algemeen 
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Dolle Dak 

Weken’ (hierna: de “Actie”) die Luijtgaarden Handelsonderneming B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te Standdaarbuiten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 20093373 (hierna: "Luijtgaarden") organiseert van 1-10-2020 tot en met 31- 12-
2020 (hierna: de “Actieperiode”).  

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de 
Actievoorwaarden  

3. Luijtgaarden behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit 
vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan online@luijtgaarden.nl 
 
Speelwijze 
Bij aankoop van specifiek genoemde dakpanmodellen & kleuren krijgt deelnemer 10% korting van de 
dakpanwaarde cadeau aan daktoebehoren.  
 
Actie 
1. De actie is van toepassing op specifieke dakpanmodellen & kleuren zolang de voorraad strekt. 

Deze zijn benoemd op de actiepagina op luijtgaarden.nl/dolle-dak-weken. 
2. Korting geldig bij aankoop van producten uit minimaal 3 verschillende daktoebehoren 

categorieën. Zie https://luijtgaarden.nl/assortiment/daktoebehoren voor het overzicht aan 
daktoebehoren. 

I. Bevestigingsmaterialen (panhaken, schroeven) 
II. Dakvoetafwerking (vogelschroot, dakvoetprofiel) 

III. Nokafwerking (ondervorst, flexim, quickmix) 
IV. Onderdakfolies (dakfolie, isolatiefolie) 
V. Aansluitingen (kilgoot, koraflex) 

3. Er geldt een maximaal kortingsbedrag van €1.500,- (= €15.000,- dakpanwaarde).  
4. Per klant (naam & Kvk als bepaler) slechts één deelname aan de actie. Een order staat gelijk aan 

een deelname. 
5. De actieperiode loopt van oktober 2020 t/m december 2020. De actie geldt uitsluitend voor 

aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode. De orderdatum (staat 
gecommuniceerd op de orderbevestiging) is hierbij bepalend. 

6. Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of prijsafspraken op de betreffende 
daktoebehoren. Klanten die profiteren van een bepaalde korting op de betreffende 
daktoebehoren, zijn uitgesloten van de korting op het betreffende product.  
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Gebruik gegevens 
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens te 

verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.  
2. Luijtgaarden zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk 

en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 
– de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer 
informatie over de wijze waarop Luijtgaarden de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden 
in de Luijtgaarden Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of 
is gepubliceerd op de Actie website). 

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Luijtgaarden toestemming zijn 
persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet 
beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 
 

Aansprakelijkheid 
1. Luijtgaarden, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de 
door Luijtgaarden ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.  

 
Diversen 
1. Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan 

de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden. 
2. Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
3. Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend. 
 


