
Actievoorwaarden 
 

Actie “3 editie van het magazine Foodies cadeau” 

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “3 edities van het magazine Foodies cadeau” 

Deze actie wordt georganiseerd door Princess Household Appliances B.V. te Tilburg (“PHA”) in 

samenwerking met F&L Media B.V..   

 

Samenvatting van de actie 

 

Koop een geselecteerd product uit het Princess Pure assortiment en krijg 3 edities van het magazine 

Foodies cadeau.  

 

Wanneer je binnen de actieperiode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een 

geselecteerd product uit het Princess Pure assortiment koopt, ontvang je van Princess 3 edities van 

het magazine Foodies cadeau. Om gebruik te kunnen maken van deze actie dien je voor 17 januari 

2021 je aangemeld te hebben voor de actie op www.princesshome.eu/foodies. 

 

Deelnemend assortiment 

 

De onderstaande producten nemen deel aan deze actie. Als jij één van deze producten gekocht 

binnen de actieperiode, dan kun jij je aanmelden voor 3 gratis edities van het magazine Foodies. 

 

Item Omschrijving 

01.103010.01.001 Table Chef Pure compact 

01.103025.01.001 Table Chef Pure Duo 

01.103030.01.403 Table Chef Pure 

01.103200.01.001 Table Chef Elypse Pure 

01.104020.01.001 Dinner4Two Pure 

01.104040.01.001 Dinner4All Pure 

01.162900.01.001 Raclette Pure 4 

01.162910.01.001 Raclette Pure 8 

01.163025.01.001 Multi Cook Pure Black 

01.163030.01.001 Multi Cook Pure White 

01.173025.01.001 Fondue Pure Black 

01.173030.01.001 Fondue Pure White 

 

Voorwaarden 
 
Algemeen  
1.1 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 

actievoorwaarden. 
1.2 Om 3 edities van het magazine Foodies en eventueel noodzakelijke updates over de actie te 

kunnen ontvangen, is het nodig om je adres- en contactgegevens kenbaar te maken. Ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jonge mensen, dienen minderjarigen die deel 
willen nemen aan hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger te vragen om namens hen aan de 
actie mee te doen.  

 
Looptijd actie en vindplaats deelnameformulier 
2.1 De actie loopt van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 of zolang de voorraad strekt.  
2.2 De inschrijving voor deelneming dient uiterlijk 17 januari 2021 door PHA ontvangen te zijn. 
2.3 De deelnemer kan zich inschrijven middels het formulier op: www.princesshome.eu/foodies  
2.4 Maximaal één deelname per persoon. 

http://www.princesshome.eu/foodies
http://www.princesshome.eu/foodies


 
 

Noodzakelijke gegevens bij inschrijving 
3.1 Deelname aan de actie staat open als je tijdens de looptijd van de actie (zie 2.1) een deelnemend 

Princess product uit het Pure assortiment hebt gekocht. Voor deelnemende modellen zie 
“Deelnemend assortiment”. 

3.2 De deelnemer moet in het inschrijfformulier tenminste invullen:  
a. Voornaam en achternaam 
b. Geboortedatum 
c. Straatnaam en huisnummer 
d. Postcode 
e. Stad 
f. Provincie 
g. Emailadres 
h. Naam van de winkel 
i. De barcode van de actie 
j. Uw aankoopbewijs (bon) 
k. De verklaring dat je meerderjarig bent 
3.3 De bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij, omdat dit nodig is om de actie goed uit te 

kunnen voeren. 
3.4 Bij de inschrijving kan PHA ook om extra informatie vragen, zoals waar je ons product gekocht 

hebt en of deze actie daar een rol in speelde. Ook vragen wij of je het op prijs stelt om op de 
hoogte gehouden te worden van toekomstige acties of nieuws over onze producten. Wij vinden 
het fijn als je dit ook invult, maar dit is niet noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de actie.  
 

Hoe weet ik of het inschrijven is gelukt? 
4.1 Als PHA de inschrijving in goede orde en binnen de looptijd heeft ontvangen, wordt dat binnen 

twee weken per e-mail aan je bevestigd. 
4.2 Na aanmelding controleert PHA of je inschrijving geldig is. Binnen twee weken ontvang je hierover 

bericht.  
4.3 Als het niet lukt om via het online formulier in te schrijven, kun je contact opnemen met PHA via 

telefoonnummer +31 (0)88 5940400 voor Nederland en België. 
 

Wat gebeurt er na mijn inschrijving? 
5.1 Vanuit PHA sturen we je een bevestiging per e-mail. In deze bevestigings-e-mail vind je een 

unieke actiecode. 
5.2 Met deze unieke actiecode kun je op de website www.foodiesmagazine.nl/princess jouw cadeau 

aanvragen. Je ontvangt 3 edities van het magazine Foodies en dit abonnement stopt automatisch. 
5.3 Je kunt de door ons verstrekte actiecode uiterlijk tot 31 januari 2021 verzilveren. Vanaf het 

moment van het verzilveren van de actiecode, gaat jouw abonnement op Foodies in. 
5.4 PHA is er zelf verantwoordelijk voor dat zij jouw persoonsgegevens overeenkomstig de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving verwerkt. Voor informatie over het privacybeleid kun je contact 
opnemen met PHA via telefoonnummer +31 (0)88 5940400 voor Nederland en België 

 
Privacy 
6.1 PHA verwerkt de persoonsgegevens die je in het inschrijfformulier invult overeenkomstig de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens (contactgegevens) die wij 

nodig hebben om de actie goed uit te kunnen voeren, verwerken wij op basis van die noodzaak, 

omdat je hebt aangegeven dat je aan de actie mee wilt doen.  

6.2 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens en/of je 
toestemming voor de verwerking in te trekken. In de e-mail waarmee de ontvangst van je 
inschrijfformulier wordt bevestigd, staat een hyperlink waarmee je een intrekking van je 
toestemming kunt doen. Intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht: 
verwerkingen die PHA vóór de intrekking op basis van uw toestemming heeft gedaan, blijven 
rechtmatig.  

6.3 Als je wilt dat wij stoppen met de verwerking van je NAW-gegevens voordat de actiecode naar je 
is verzonden, kun je daardoor in de praktijk niet meer meedoen aan de actie.  

6.4 Als je extra informatie hebt ingevuld in het inschrijfformulier, of als je hebt geopteerd voor het 
ontvangen van informatie over toekomstige acties en/of onze producten, dan kun je je 
toestemming daarvoor intrekken zonder dat dit invloed heeft op uw deelname aan de actie.  

http://www.foodiesmagazine.nl/princess


6.5 Je hebt te allen tijde het recht om bij PHA op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou 
verwerken, en/of om deze te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. Je kunt deze rechten 
uitoefenen door een e-mail te sturen aan: service@princess.eu of door te bellen naar + 31 (0)13 
0900 5423. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te legitimeren, 
om zeker te weten dat uw verzoek (alleen) betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.  

6.6 Op deze actie is ook ons algemene privacybeleid van toepassing. Je vindt deze op: 
https://www.princesshome.eu/nl-nl/privacybeleid. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd 
worden. Wij raden je aan om het actuele beleid regelmatig te bekijken. 

 
Feedback van onze actiepartners 
7.1 PHA streeft ernaar om acties te organiseren die leuk zijn voor iedereen in Nederland. Wij willen 

daarom graag weten hoe de deelnemers aan onze acties van de actie gebruik hebben gemaakt. 
Wij kunnen onze actiepartners vragen om daar feedback over te geven, zodat wij onze acties 
steeds kunnen blijven verbeteren.  

7.2 Wij vragen aan onze actiepartners alleen om ons algemene (statistische/geaggregeerde) 
informatie te geven over de wijze waarop de actie is verlopen. De feedback is voor ons niet te 
herleiden tot individuele personen. Wij kunnen bijvoorbeeld wel vragen hoeveel mensen zich 
hebben ingeschreven voor het magazine Foodies, maar niet welke mensen dat hebben gedaan.  

 
Overige voorwaarden 
8.1 PHA heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten, indien de betreffende 

deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig 
handelt jegens PHA, F&L Media B.V. of anderen.  

8.2 PHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op welke wijze dan ook (direct 
of indirect) mocht voortvloeien uit of samenhangt met de actie, tenzij de schade veroorzaakt zou 
zijn door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PHA. 

8.3 De deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien de deelnemer niet in 
staat is om het abonnement op het magazine Foodies aan te vragen, te ontvangen of te 
verzilveren. 

8.4 In aanvulling op deze actievoorwaarden zijn, voor zover deze zich voor toepassing op de actie 
lenen, op de actie van toepassing: de algemene voorwaarden van PHA. Deze zijn te raadplegen 
op: www.princesshome.eu/nl-nl/algemene-voorwaarden. Een kopie van deze algemene 
voorwaarden kan ook worden opgevraagd bij Princess Household Appliances B.V. via 
telefoonnummer +31 (0) 88 5940400.  

8.5 Bij deelname aan de actie worden de deelnemers deswege geacht op de hoogte te zijn van de 
actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.  

8.6 Eventuele geschillen in verband met deze actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Nederland. Op de actie en alle rechtsvorderingen die daarmee samen 
mochten hangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

mailto:service@princess.eu
https://www.princesshome.eu/nl-nl/privacybeleid
http://www.princesshome.eu/nl-nl/algemene-voorwaarden

