Actievoorwaarden Spaarprogramma OrangeGas
I Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door OrangeGas B.V,hierna te noemen ‘OrangeGas, Abe
Lenstraboulevard 52-7, 8448 JB Heerenveen in Nederland,
georganiseerde spaarprogramma hierna te noemen: “de actie”.
2. Door deelname aan deze actie, gaat u als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
3. OrangeGas behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet
conform deze voorwaarden handelen.
4. De actie start op 1 maart 2016 is in een doorlopende actie
Prijzen
De deelnemer kan door deelname aan het spaarprogramma kans maken op hieronder genoemde prijzen;
OrangeGas shopper									500 punten
OrangeGas Compleet Autopakket: krabber, spons, beker, shopper			
1.000 punten
OrangeGas Kingsize badlaken								1.100 punten
OrangeGas Sporttas									1.200 punten
OrangeGas Plank + schort 								1.250 punten
2 Nationale Bioscoopbonnen								1.300 punten
Cars speelkleed										1.500 punten
Ici Paris giftcard t.w.v. € 25								1.750 punten
Personal training Jitse Kramer (max. 2 personen)					
1.800 punten
Schaatsclinic ( max. 10 personen)							2.000 punten
OrangeGas BBQ									2.500 punten
Beter Bio basispakket (4 weken)								3.000 punten
TW Steel Orange Watch								5.000 punten
OrangeGas fatboy									7.500 punten
Weekendje weg Terschelling (2 pers.)							10.000 punten
De deelnemer maakt kans op bovenstaande prijzen door met de punten die verkregen zijn door op de OrangeGastanklocaties bij elke tankbeurt in te checken.
Gedurende de actieperiode kunnen de hierboven beschreven prijzen worden gewijzigd.
II Deelname
1.Deelname aan de actie is gratis.
2. Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder,
die beschikken over:
•
Een Facebookprofiel
•
Een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
4. OrangeGas behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding
voorkomen van deelname uit te sluiten.
5. OrangeGas behoudt zich het recht voor om deelnemers, account en check-ins die niet voldoen aan de gestelde
eisen van meedoen aan de actie van deelname uit te sluiten.
6. Over de besluitvorming van diskwalificatie kan niet worden gecorrespondeerd.
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III Uitkering van de prijs
1. Alleen personen die op de juiste manier deelnemen aan de actie, komen in aanmerking voor de prijzen in de shop.
2. Deelname is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of
andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan OrangeGas.
3. OrangeGas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel
moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van
de actie.
IV Publicatie
1. Deze actie en IOS-app is op eigen initiatief ontwikkeld door OrangeGas en haar mediapartners. Apple inc. Is op
geen enkele manier betrokken bij de ontwikkeling van de actie en de iOS-applicatie.
V Aansprakelijkheid
1. OrangeGas is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op
enige wijze verband houdende met deze actie.
2. Meer specifiek is OrangeGas niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
enig gebruik van de door OrangeGas verstrekte prijs; of
type- en zetfouten op de website of op enige ander informatie verband houdende met deze actie; of
niet of niet afdoende verzekerd is (bijv aansprakelijkheids verzekering etc)
3. OrangeGas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen
van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
VI Persoonsgegevens
1. NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die OrangeGas verkrijgt in het kader van deze actie, worden
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
worden behandeld.
2. OrangeGas zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze actie en communicatie rond de
actie, waaronder mede begrepen de toezending van de bevestiging e-mail en het eventueel per e-mail en telefonisch
contact opnemen met de deelnemers. Eventuele andere e-mails worden alleen gezonden indien de deelnemer daar
toestemming voor heeft gegeven.
VII Slotbepalingen
1. OrangeGas is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden
tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden
dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal OrangeGas een
vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende
bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
3. Deelname aan deze actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van het reglement in, zonder enig voorbehoud
of beperking, alsmede van elke beslissing die OrangeGas kan nemen terzake. Bij overtreding van één van de in dit
reglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig verklaard.
4. Klachten inzake deze Actie kunnen worden ingediend bij OrangeGas B.V , Abe Lenstraboulevard 52-7, 8448 JB
Heerenveen in Nederland
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