Actievoorwaarden
Weekamp luxe voordeuren
actie 1 juni t/m 31 augustus 2016

• Deze actie is geldig voor consumenten en professionals
• Dealers van Weekamp Deuren B.V. zijn uitgesloten van deelname.
• Een factuur kan slechts 1x ingezonden worden, het retourbedrag wordt 1x per
adres/bankrekeningnummer uitgekeerd.
• Bij aanschaf van een Weekamp luxe voordeur met gemonteerde driepuntssluiting en voorlak,
ontvangt u € 100 retour.
• De actie geldt in combinatie met alle Weekamp luxe voordeuren, zowel voorraad- als
maatwerkdeuren.
• Deze actie is van toepassing met gelijktijdige aanschaf van een gemonteerde
driepuntssluiting en voorlak.
• Het retourbedrag is inclusief BTW en geldt per deur.
• De actie is geldig voor bestellingen in de periode: 1 juni 2016 t/m 31 augustus 2016
• U kunt de waardebon insturen tot uiterlijk 31 oktober 2016
• U dient een kopie van de factuur mee te sturen waaruit blijkt welke Weekamp voordeur u
heeft aangeschaft, de aanschafprijs, VOR nummer (dit is het ordernummer van Weekamp
Deuren), adresgegevens van uw dealer en de besteldatum.
• Stuur de waardebon en kopie van de factuur naar:
Weekamp Deuren B.V., Postbus 122, 7700 AC Dedemsvaart.
Of inscannen en mailen naar: info@weekampdeuren.nl
• Weekamp Deuren B.V. zal na ontvangst van de waardebon het retourbedrag zo spoedig
mogelijk op uw rekening storten
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of prijsafspraken van Weekamp
Deuren B.V.
• Weekamp is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Alle gegevens, die Weekamp Deuren B.V. verkrijgt in het kader van de actie, zullen vertrouwelijk en conform
de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Een deelnemer geeft toestemming tot het
gebruik van de door hem/haar verstrekte NAW-gegevens in verband met uitvoering van de actie. Slechts
indien een deelnemer hiermee uitdrukkelijk vooraf akkoord gaat, zal Weekamp Deuren B.V. de gegevens
van de deelnemer gebruiken voor de toezending van kortingen, specifieke acties of nieuws die belangrijk of
in het voordeel kunnen/kan zijn van de deelnemer.

