
ACTIEVOORWAARDEN 
SPAARACTIE KARWEI 2019

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de KARWEI spaaractie waarbij klanten van KARWEI Etten-Leur 
sparen voor een gratis product naar keuze. KARWEI is een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden 
(Nederland). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

Spaaractie KARWEI Etten-Leur

•  Van woensdag 20 februari t/m zondag 16 juni 2019 ontvangen klanten van KARWEI Etten-Leur bij besteding van 
€ 25,- en meer 1 spaarsticker.
•  Voor een volle spaarkaart zijn 4 KARWEI-stickers nodig. Tegen inlevering van een volle spaarkaart bij de KARWEI 
Etten-Leur, kan de klant kiezen uit 1 van de 4 gratis producten. De 4 verschillende producten zijn: een WOOOD 
bijzettafel Sasha t.w.v. €22,95, Gardena bloemenschepje & een Talen Tools Spade t.w.v. €18,94, een Stanley 
Handzaag t.w.v. €22,49 en een Lamp van Snoerboer naar keuze met een maximum van €20,-.
•  Volle spaarkaarten zijn geldig tot en met zondag 16 juni 2019, tot de laatst genoemde datum kunnen volle 
spaarkaarten worden ingeleverd.
•  Alleen spaarkaarten met 4 KARWEI-stickers geven recht op 1 van de 4 gratis producten.
•  Ruilen, inwisselen voor geld, vervangen, verlengen, of teruggave van de spaarkaart of een van de gratis 
producten is niet mogelijk.
•  Spaarkaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen / kortingsacties van KARWEI. Losse 
stickers geven geen recht op een gratis product of een ander recht. Doorverkoop van spaarkaarten is niet 
toegestaan.
•  KARWEI Etten-Leur accepteert uitsluitend originele KARWEI-stickers. Bij vermoeden van onrechtmatigheden 
behoudt KARWEI Etten-Leur het recht voor om stickers en/of spaarkaarten te weigeren. Druk- en zetfouten en 
wijzigingen voorbehouden. Bij deelname aan deze spaaractie verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen 
van, en in te stemmen met, de actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijnde privacy beleid.
•  Deelname aan de spaaractie van KARWEI Etten-Leur is gratis.=

Algemene bepalingen 

•  KARWEI behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te 
beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KARWEI.
•  KARWEI Etten-Leur, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk 
voor schade van een deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies 
van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het 
gebruik van gespaarde toegangsbewijzen of gewonnen prijzen.
•  KARWEI is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, www.karwei.nl, de 
telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
•  Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
•  De actievoorwaarden zijn te vinden op de website van KARWEI Etten-Leur, www.karwei.nl/etten-leur.
•  Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van Karwei) en Karwei 
handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode. Het adres van KARWEI (aanbieder) is: 
Storkstraat 2, 3833 LB Leusden
•  Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
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