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ACTIEVOORWAARDEN 

 
 

Bij aankoop van een easybreath snorkelmasker bij Decathlon kun je nu kans maken op 

een reis naar Tenerife! Op deze Actie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “ EASY WINNEN – EASY 

SNORKELEN”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Decathlon 

Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Arena Boulevard 83-95, hierna te 

noemen: “Decathlon”.  

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

1.1 Elk sportpas houder van Decathlon, ouder dan 18 jaar, is gerechtigd om aan deze 

Actie deel te nemen.  

1.2 Deelname aan deze Actie door personen onder de 18 jaar is uitgesloten. Vóór 

uitreiking van de prijs kan om opgave van de geboortedatum of van een kopie van een 

geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. 

1.3 Deelname aan deze Actie is gratis bij aankoop van een easybreath snorkelmasker. 

1.4 Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze 

actievoorwaarden. 

1.5 Voor deelname aan deze Actie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig 

reisdocument en komen eventuele reis-en annuleringsverzekering, zakgeld en 

consumpties voor rekening van de deelnemer.  

 

Artikel 2 – Deelname 

 

2.1 Deelname aan de Actie is mogelijk van 25 mei 2017 t/m 25 juli 2017. 

2.2 Deelname is mogelijk door:  

- Een easybreath snorkelmasker te kopen bij Decathlon in een van de vestigingen in 

Nederland of via Decathlon.nl; EN 

- Je sportpas te scannen vóór aankoop (online gebeurt dit automatisch). 

2.3 Deelname aan deze Actie is slechts éénmaal toegestaan.  

 

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname 

 

3.1 Medewerkers van Decathlon en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers 

van de prijzen sponsors en andere partners van de Actie zijn uitgesloten van 

deelname. 

3.2  Decathlon behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit 

te sluiten voor deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de 

actievoorwaarden. 

 

Artikel 4 – Gegevens 

 

4.1 Om mee te doen aan de Actie kunnen de gegevens die je opgegeven hebt bij het 

aanmaken van je sportpas worden gebruikt. 

4.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. 

4.3 Bij deelname aan de Actie geef je Decathlon toestemming om je gegevens te 

gebruiken wanneer je de winnaar bent om jou telefonisch of per e-mail te benaderen. 
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4.4 De gegevens van de medereiziger (de persoon die de winnaar van de Actie 

meeneemt op reis) dienen na bekendmaking van de winnaar binnen 48 uur bekend te 

zijn bij Decathlon.  

4.5 Voor de medereiziger gelden dezelfde voorwaarden zoals vermeldt in deze 

actievoorwaarden.  

 

Artikel 5 – Aanwijzing van de winnaar 

 

5.1  De winnaar zal op onpartijdige wijze worden bepaald. 

5.2 Met de winnaar van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor 

de uitreiking van de prijs, maar uiterlijk binnen een maand na het verstrijken van de 

looptijd van de Actie.  

5.3 Indien de winnaar de prijs niet int binnen 48 uur na bekendmaking, zal de prijs komen 

te vervallen en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd. 

5.4  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 6 – Prijs 

 

6.1 De hoofdprijs bestaat uit: Een vakantietegoed t.w.v. 2000€ voor een geheel verzorgde   

6-daagse reis naar Tenerife voor 2 personen. Alleen via TUI te boeken.  

6.2 De prijs, de reis naar Tenerife, is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor 

contanten.  

6.3  De reis dient geboekt te worden vóór 1 september 2017. 

6.4 Indien de winnaar kiest voor een duurdere reis, zijn de meerkosten voor rekening van 

de winnaar.  

6.5 Voorwaarden aan de reis: De reis wordt gedaan met ‘TUI’. De voorwaarden aan de reis 

kun je terugvinden op: https://www.tui.nl/voorwaarden. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

7.1  Deelnemer erkent dat deelname aan deze Actie geheel voor eigen risico is. 

7.2 Decathlon is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige  

andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen (doch niet 

beperkt tot):  

-  de door haar uitgekeerde prijzen; 

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de    

prijzen; 

-  het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde. 

-  het niet kunnen deelnemen aan de Actie 

-  het niet gebruik kunnen maken van de prijs 

-  te late ontvangst van de prijs 

7.3 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Decathlon niet worden tegengeworpen 

en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor D 

 

Artikel 8 – Rechten Decathlon 

 

8.1 Decathlon behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te 

beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige 

wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave 

van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Decathlon hiervoor aansprakelijk kan 

worden gehouden.  

8.2 Decathlon behoudt zich tevens het recht voor om deze Actie, naar eigen inzicht en 

zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of 

de prijs van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.  

https://www.tui.nl/voorwaarden
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Artikel 9 – Contact 

 

9.1 Decathlon heeft een klantenservice waar je terecht kunt met vragen of klachten. Het 

nummer is 088 33 22 888. 

9.2  Decathlon zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht. 

 

Artikel 10 – Diversen 

 

10.1  Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren 

de voorwaarden regelmatig te bekijken. 

10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van 

toepassing.Deze zijn te vinden op decathlon.nl. 

10.3  Voor zover deze Actie als een promotioneel kansspel kan worden aangemerkt wordt 

deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 

georganiseerd. 

10.4  Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

10.5  In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze actievoorwaarden, kan Decathlon 

over het geschil beslissen.  


