
Actievoorwaarden Spelletjesactie 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Spelletjesactie van Univé Oost, georganiseerd 

door Univé Oost Bemiddeling B.V., Het Eeftink 22 te Enschede (hierna te noemen “Univé Oost”).  

1. De actieperiode loopt van 15 april 2020 t/m 31 mei 2020 

2. De spelletjesactie geeft leden van Univé Oost recht op één keer tot 50% korting op diverse 

spelletjes in de webshop. Het moment van deelname tijdens de actieperiode bepaalt u zelf.  

3. Deelname aan de actie is alleen mogelijk wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:  

• U bent lid bij Univé Oost. 

• U heeft het formulier volledig ingevuld en verstuurd 

4. U kunt gebruik maken van deze actie door dit kenbaar te maken bij Univé Oost of het 

formulier in de door Univé Oost verzonden e-mail in te vullen. 

5. Via een mail, brief of telefoongesprek ontvangt u informatie over de actie. Daarin ontvangt u 

ook uw persoonlijke actiecode. Gebruik deze persoonlijk actiecode in de spelletjeswebshop.  

Artikel 1 Actieproducten 
 

1. De producten waarop de korting van 50% van toepassing is, zijn als volgt: 

De Slimste Mens ter Wereld – Expeditie Robinson – De Eilandraad, Het Jachtseizoen, Peaky 

Blinders – under new management, Penoza, Temptation Island, Wie is de mol – de code-

opdracht, Escape Room The Games 2 – basisspel, Who’s the dude, Escape Room the game – 

2 spelers, Rummikub Graffiti, Trominos Original – 6 spelers, Trominos Junior, Sequence, 

Rolit’19, Banana Joe, Piet Snot, Dennis de Draak, Shit Happens, Party & Co Ultimate en 

Stratego, Puzzel City Collection Amsterdam, Puzzel Dutchlandscapes.  

2. De producten waarop de korting van 20% van toepassing is, zijn als volgt: 

Denksport win!, Denksport Cijfercode 3*, Denksport Filippine 3* pocket, Denksport 

Kruiswoord 5*, Denksport Sudoku 3-4* mix, Denksport Woordzoeker 3* plezier, Denksport 

Zweeds 3* puzzelgigant, Denksport Varia 3* Bundel,  

3. Wanneer een spel niet meer voorradig is in de spelletjeswebshop , zal deze ook niet meer 

verkrijgbaar zijn (op=op). 

Artikel 2 Gebruik gegevens 
 

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te 

verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 

2. Univé Oost zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie 

vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

behandelen.  

3. Om mee te doen aan de Univé Spelletjesactie kan gevraagd worden om de volgende 

persoonlijke gegevens te verstrekken: e-mailadres en/of een de-blokkade van commerciële 

benadering. 



Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 

1. Univé Oost, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie 

en/of de door Univé Oost ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Oost aan het beheer van haar website(s) en de 

organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven 

informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in 

door Univé Oost openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Univé Oost 

niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé 

Oost in het leven roepen. 

3. Univé Oost behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan deze actie te 

beëindigen, als u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke 

toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen 

inzicht en zonder dat Univé Oost hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.  

4. Univé Oost behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen en/of de prijzen van de 

actie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. 

Artikel 4 Diversen 
 

1. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Univé Oost de beslissing die zij 

geraden acht. 

2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

Contact 
 

1. Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met Univé Oost 

via oost@unive.nl. Na ontvangst neemt Univé Oost zo snel mogelijk contact met u op. 

 

mailto:oost@unive.nl

