Algemene voorwaarden:

a) Omschrijving:

Discover Dyson Campagne

De Discover Dyson campagne stelt mensen in staat om de nieuwste Dyson producten
30 dagen lang te testen, tegen een speciaal aanbod. Er wordt een beperkt aantal
machines beschikbaar gesteld voor de Discover Dyson Campagne. Gedurende de
aanmeldingsperiode zullen wij een selectie maken van de mogelijke deelnemers. Mocht
u geselecteerd zijn als deelnemer dan ontvangt u hiervan een bevestiging per email. In
deze email communiceren wij het speciale aanbod dat geldt voor deze snoerloze
stofzuiger. De machine dient door u aangekocht te worden via de Dyson webshop
(www.dyson.nl / www.dyson.be ). In de bevestigingsemail vindt u hiervoor de
instructies.
Zodra de aankoop voldaan is zal de testperiode van 30 dagen van start gaan. Wij zullen
u gedurende deze periode voorzien van handige tips ofwel andere informatie, die wij
zullen toesturen per mail.
Door deelname aan deze actie gaat u met deze actievoorwaarden akkoord. U gaat onder
andere akkoord met het plaatsen van een review van het door u geteste product op de
Discover Dyson webpagina (http://www.discoverdyson.nl of www.discoverdyson.be).
U kunt uw ervaring delen via een geschreven review inclusief een foto of video. Wilt u
uw ervaringen ook delen via uw eigen social media kanalen, dan vragen wij u om
gebruik te maken van #discoverdyson.

b) Periode:

Zodra de machine is aangekocht zal de 30 dagen testperiode van start gaan.

c) Privacy:	
  

Voor meer informatie over de wijze waarop Dyson gebruik maakt van uw persoonlijke
informatie, die u aan ons verstrekt gedurende deze test periode, verwijzen wij u graag
naar de Global Home Trial Privacy Policy die u in de footer van de website kunt vinden.
Wilt u meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens door Dyson in het
algemeen, ga dan naar de algemene Privacy Policy van Dyson. Ook deze informatie is
terug te vinden in de footer van de website.	
  

d) Geldigheid:

U dient ten minste 18 jaar en ingezetene in Nederland ofwel Belgie te zijn.
Per persoon kan er maximaal 1 product worden aangeschaft gedurende deze Discover
Dyson campagne.
Het aanbod dat geldt voor deze campagne is niet geldig in combinatie met andere
actie’s/promoties.
Indien u niet tevreden bent over het product en het product wilt retourneren dan dient
u dit binnen 30 dagen te doen. Retour zenden is gratis, u dient hiervoor gebruik te
maken van het bijgeleverde retourformulier en retouretiket. Bij het opmerkingenveld
dient u aan te geven dat het gaat om een machine van de “Discover Dyson“ campagne.
Verpak het artikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Producten
die door ontoereikende verpakking beschadigd raken worden van retour/
geldteruggave uitgesloten. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze toe in de
doos. Plak het bijgeleverde retouretiket zichtbaar op de doos. Wij adviseren u om het
retourbewijs goed te bewaren voor uw administratie.
U kunt het pakket vervolgens afleveren bij een UPS Business Point bij u in de buurt of
een ophaalafspraak maken met UPS klantenservice op nummer 0900-2255877. Voor
meer informatie omtrent het retourneren van producten verwijzen wij u graag naar
artikel 8 van de algemene voorwaarden van de Dyson webshop.

e) Uitsluiting:

Iedereen mag voor persoonlijk gebruik eenmalig deelnemen per Discover Dyson
campagne met uitzondering van dealers en wederverkopers, hun medewerkers en
familieleden en medewerkers van Dyson en hun familieleden. Dealers en distributeurs
komen bovendien niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

f) Content:

Dyson behoudt zich het recht om ongepaste content niet op de website toe te laten
ofwel te verwijderen van de website.
De content en reviews die door u gedeeld worden op de Discover Dyson website, ofwel
de content die door u gedeeld worden via social media met gebruik van de

#DiscoverDyson, kunnen door Dyson gebruik worden voor andere marketing
activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat Dyson deze content ook publiceert op
andere Dyson websites.
g) Voorbehoud:

Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van deze actie. Daarnaast
behoudt Dyson zich alle rechten van het eerder stopzetten van de actie. Dyson is niet
aansprakelijk voor onvolledige of zoekgeraakte documenten. Vragen, uitsluitend met
betrekking tot de Discover Dyson Campagne, kunnen worden gesteld via
info@discoverdyson.nl ofwel info@discoverdyson.be.

h) Bevestiging:

Door deel te nemen aan de Discover Dyson Campagne bevestigt u dat u voldoet aan
bovengenoemde eisen en akkoord gaat met de bovengenoemde voorwaarden.

	
  

