Actievoorwaarden gratis fietstas bij Batavus Private Lease contract via Test Aankoop
Algemeen
Als Test Aankoop lid ontvang je tijdelijk, bij het activeren van een private leasecontract, op een aantal
geselecteerde modellen een gratis fietstas. Deze gratis tas mag je kiezen uit de selectie tassen zoals
deze wordt getoond in de Test Aankoop actiecampagne.
Deze actie is exclusief voor Test Aankoop leden en is uitsluitend van toepassing op de geselecteerde
actiemodellen, zoals aangeboden op de actiewebsite van Test Aankoop.
De onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op deze “Gratis fietstas actie” van Batavus.
Batavus is een handelsnaam van Accell Nederland BV.
Naast deze actievoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van de leaseovereenkomst van
toepassing. Je ontvangt deze zodra je het leasecontract voor ondertekening ontvangt.
Deze actie is een samenwerking tussen Accell Nederland BV en Test Aankoop CVBA.
Accell Nederland BV heeft het recht om de actievoorwaarden aan te passen, te beperken, uit te
breiden of anderszins te wijzigen.
Actievoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Door deelname aan de actie stem je in met de hier vermelde actievoorwaarden.
De ‘gratis fietstas actie’ is geldig voor ieder Test Aankoop lid die een private leasecontract
afsluit bij Batavus voor één van de modellen binnen deze actie.
Er kan uitsluitend gekozen worden uit de tassen die op de site van Test Aankoop vermeld
worden.
De tas kan niet geruild of omgezet worden in een ander voordeel of korting.
De actie loopt van 15 maart 2021 tot en met 1 oktober 2021 of zolang de voorraad van de
tassen strekt en/of de, op de Test Aankoop website vermelde, actiemodellen beschikbaar
zijn.
Het kan zijn dat de gevraagde fietstas niet meer beschikbaar is. Je ontvangt dan een mail met
het verzoek een andere fietstas te selecteren.
Door deelname aan de actie wordt ingestemd met het delen van de persoonsgegevens
(waaronder het Test Aankoop lidmaatschapsnummer) voor zover deze nodig zijn voor het
afhandelen van de actie.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze actie kun je per mail contact opnemen via
support.nl@batavus.nl
Privacy
Persoonlijke gegevens zoals naam, lidmaatschapsnummer en adres worden door Accell Nederland BV
en de door haar ingeschakelde hulppersonen gebruikt voor actieregistratie en verder opgeslagen en
gebruikt binnen het kader van deze actie en om je te informeren over nieuws en acties van Batavus.
Je kunt zich te allen tijde uitschrijven. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet
aan derden doorgegeven. Meer informatie over hoe je privacy is gewaarborgd, vind je op de website
www.batavus.be onder 'privacy'.

