VOORWAARDEN DOLLE MEUBELDAGEN
Artikel 1: Organisatie
Meubelen Jonckheere is de organisator van deze dolle dagen-actie.
Alle ideeën en cadeaugeschenken zijn bedacht door het bedrijf.
Artikel 2: Deelname
De actie is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die:
een bestelling hebben geplaatst bij Meubelen Jonckheere die voldoet aan de minima om een
gratis geschenk te ontvangen.
Door deelname aan de actie verklaart elke deelnemer de actievoorwaarden zonder enig
voorbehoud te hebben aanvaard.
Deelnemen aan de actie kan enkel via een bestelling geplaatst bij een verkoper in onze toonzaal.
U mag ook deelnemen door het bedrag van meerdere bestelbonnen op te tellen, zolang deze
binnen de geldige data vallen.
Artikel 3: Duur van de actie
De actie neemt aanvang op 09/03/2018 en eindigt op 31/03/2018 of indien anders vermeld, men
de actie wil verlengen.
Meubelen Jonckheere behoudt zich het recht voor op elk moment de duur te verlengen of de
actie vóór uitputting van de vermelde geschenken, zonder aan wie dan ook enige vorm van
schadeloosstelling te zijn verschuldigd.
Artikel 4: Voordeel
Het te ontvangen voordeel (geldig voor alle afdelingen, behalve boetiek en verlichting).
Bij aankoop (geplaatste bestelling) van nieuwe meubelen, met een minimumbedrag van 500 euro,
krijgt de klant een waardebon van 5% van het aankoopbedrag.
Deze actie is niet geldig op toonzaalmodellen, stockmodellen, artikelen die reeds een korting of
actie hebben lopen en artikelen van Perfecta.
Deze waardebon moet in één keer worden gebruikt in onze afdeling boetiek en verlichting.
De bon is geldig t.e.m. 28/02/2019. Deze bon is niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties.
De waardebon is uniek en staat op naam van de klant.

Artikel 5: Werking van de actie
Toekenning van de geschenken gebeurt op voorwaarde dat:
- De deelnemer tussen de periode van 09/03/2018 en 31/03/2018 een bestelling heeft laten
noteren bij een van onze verkopers in de toonzaal.
- Als er een minimum voorschot van 20% van het totale saldo is betaald bij opname van de
bestelling.
- Bij afhaling van de meubelen, krijgt men het geschenk waar men recht op heeft.
- Bij levering, zullen de chauffeurs het geschenk meeleveren waar men recht op heeft.
- Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. Men kan ten allen tijde slechts
één actie toepassen op de totale bestelling.
- Niet geldig bij aankoop van toonzaalmodellen, enkel op nieuw bestelde artikelen.
Indien men de bestelling wenst te annuleren, zal het recht op dit geschenk vervallen.
Artikel 6: Algemeenheden
Behoudens grove fout van haar kant, kan Meubelen Jonckheere niet verantwoordelijk worden
gehouden voor enige schade, direct of indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of nietdeelnemers) of aan zaken, in het kader van de deelname aan deze actie. Dit behelst ook
technische ongemakken en/of fouten in informatica (hardware & software) die voortvloeien uit de
deelname aan de actie (bijvoorbeeld indien de deelname hierdoor tijdelijk niet beschikbaar of
definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt).
Door het enkele feit van deelname aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of
enige beperking, de volledige inhoud van deze actievoorwaarden, alsook elke beslissing,
genomen door Meubelen Jonckheere ter gelegenheid of in het kader van deze actie.
De nietigverklaring van één van de in deze actievoorwaarden opgenomen bedingen brengt in
geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang.
Elke opmerking of klacht met betrekking tot de huidige actievoorwaarden wordt opgestuurd per
aangetekende brief, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de actie, op volgend adres:
Meubelen Jonckheere, Nieuwe Baan 111, 9111 Belsele (Sint-Niklaas).
Artikel 8: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze actie geeft u aan akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens
door Meubelen Jonckheere voor de goede werking van deze actie.
U hebt het recht op toegang tot en verbetering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen,
richt u zich per mail naar
info@meubelen-jonckheere.be, schriftelijk naar Meubelen Jonckheere, Nieuwe Baan 111, 9111
Belsele of telefonisch op 03 772 33 34.
Artikel 9: Geschillen
Deze actie is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de
Belgische rechtbanken bevoegd.
Actievoorwaarden opgesteld te Belsele, op 09/03/2018.

