
Actievoorwaarden Wasco Beach – d.d. 22 maart 2022 

I. Algemeen 

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Wasco Beach (voorts: de "Actie") van Wasco 
Groothandelsgroep B.V. en Aircovent B.V. (voorts: “Wasco/Aircovent”) 

- Deze Actie loopt van 1 april t/m 31 mei 2022. 
- Wasco/Aircovent behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder opgaaf van redenen de 

Actie op te schorten, stop te zetten en/of te wijzigen en/of niet over te gaan tot het uitleveren 
van geschenken om moverende redenen, zonder dat Wasco/Aircovent daardoor tot 
schadevergoeding is gehouden jegens de deelnemer, dan wel de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de actievoorwaarden wordt op 
www.wasco.nl/beach geplaatst, voorzien van een datum. 

- Wasco/Aircovent en deelnemer zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
voorwaarden. 

II. Deelname 

- Deelname aan deze Actie houdt in dat de klant akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
- Deelname aan deze Actie is gratis. 
- Deelname is uitgesloten voor personen zonder kvk-registratie of debiteurnummer van 

Wasco/Aircovent. 
- Werknemers van Wasco/Aircovent en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of 

sponsors waar Wasco/Aircovent mee samenwerkt met betrekking tot deze Actie zijn uitgesloten 
van deelname.  

- Deelnemers aan deze Actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn en als hoofdverblijfplaats 
Nederland hebben, dan wel in Nederland zijn gevestigd om te mogen deelnemen aan deze Actie. 

- Deelnemer aan deze Actie wordt men door één of meerdere volledig ingevulde spaarkaarten te 
voorzien van vijf spaarzegels en deze te verzilveren bij Wasco/Aircovent. 

- Een volle Wasco Beach spaarkaart kan t/m 15 juni 2022 worden verzilverd, of zo lang de voorraad 
strekt. 

- Bij deelname verwerkt Wasco/Aircovent de door de klant opgegeven contactgegevens om de 
deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de 
voorwaarden en om de toegekende geschenken aan de klant toe te sturen ("Gegevens"). 

- Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Wasco/Aircovent en worden niet 
verkocht of aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant. 

- Wasco/Aircovent bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname slechts nog na afloop 
van de Actie om geschenken uit te kunnen leveren en vragen over de Actie te kunnen 
beantwoorden. 

- In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt 
Wasco/Aircovent zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten. 

III. Geschenken 

- De geschenken zijn: een Wasco Beach strandlaken, een Mobicool mobiele koelbox en een 
Wasco Beach strandstoel. Het verzilveren van één spaarkaart geeft recht op één Wasco Beach 

http://www.wasco.nl/beach


strandlaken. Voor een Wasco Beach strandstoel moeten twee spaarkaarten gelijktijdig worden 
verzilverd en voor de Mobicool koelbox drie spaarkaarten gelijktijdig. 

- Geschenken kunnen niet worden omgezet in geld. 
- Er geldt voor een geweigerd geschenk geen vervangingswaarde. Bij weigering vervalt een 

geschenk aan Wasco/Aircovent. 
- Geschenken ter verzilvering van opgestuurde spaarkaarten worden in overleg met de deelnemer 

door een Wasco/Aircovent verkoopmedewerker of vertegenwoordiger persoonlijk uitgereikt of 
met de eerstvolgende order van de deelnemer meegestuurd. 

- Voor alle geschenken geldt: zolang de voorraad strekt. 

IV. Aansprakelijkheid 

- Wasco/Aircovent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan 
ook) in verband met de deelname aan deze Actie en/of de acceptatie en/of gebruik van de 
geschenken. 

- Wasco/Aircovent stelt de geschenken ter beschikking in de staat waarin zij op dat moment 
verkeren. Wasco/Aircovent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zichtbare en/of 
verborgen gebreken in de door haar te verstrekken geschenken. 

V. Slotbepalingen 

- Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, 
software of overige informatie, komen toe aan Wasco/Aircovent. 

- Voor vragen, klachten en opmerkingen over deze Actie kan contact opgenomen worden via 
marketing@wasco.nl, een Wasco/Aircovent -vertegenwoordiger of op de Wasco/Aircovent 
vestiging. 

- Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 

Aldus opgemaakt te Apeldoorn, 22 maart 2022. 
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