
Actievoorwaarden “Gratis Kleurtester"  

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Gratis Kleurtester” van GAMMA (“Gamma”); 
een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).  
 
Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door 
deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 
Artikel 1 Actie omschrijving 

1. Actie periode van start 19 juni 2020 om 0.00 en eindigt op 20 september 2020 om 23.59 uur. 
2. De deelnemer ontvangt – als aan deze voorwaarden is voldaan - het aankoopbedrag terug 

van het product GAMMA (100 ml) of Levis roller (30 ml) kleurtesters, na aankopen van een 
blik muurverf of lak van 750ml of 2,5 liter, welke beide aangekocht zijn bij GAMMA.  

3. GAMMA stort het aankoopbedrag van de kleurtester terug onder volgende voorwaarden:  
a. maximaal 1 Kleurtester bij aankoop vanaf 750ml lak of muurverf.  
b. maximaal 2 Kleurtesters bij aankoop vanaf 2,5L lak of muurverf.  

4. Het aankoopbedrag van de kleurtesters wordt – met inachtneming van hetgeen staat in 
artikel 2 van deze voorwaarden - uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een correct 
ingevuld Gratis Kleurtester -formulier op de rekening gestort van een in België gevestigde 
bank van een deelnemer die woonachtig is in België.  

5. Tijdens de deelname van de actie wordt de deelnemer gevraagd zijn/haar naam, e-mailadres, 
telefoonnummer in te vullen. 

6.  Het is niet mogelijk om aan de actie deel te nemen buiten de actieperiode.  
7. Gegevens van deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in 

overeenstemming met de privacywetgeving. Deze zijn te vinden op 
https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/privacy-statement 

 
Artikel 2 Deelname  

1. Op de volgende manier kunt u deelnemen aan deze actie  
2. Bewaar de bon(nen) van uw aankoop.  
3. De GAMMA of Levis kleurtesters en de lak of muurverf moeten bij GAMMA zijn aangekocht. 
4. De actie is geldig op het gehele GAMMA tester assortiment en Levis kant-en-klaar testers 

assortiment, in combinatie met alle lakken en muurverf van GAMMA, Levis, Histor, Sikkens, 
Sigma. 

5. Vul het Gratis Kleurtester -formulier volledig in op https://www.gamma.be/nl/kleurservice 
en verzend dit online, met foto’s van de 2 aankoopbonnen. Of print het formulier uit, vul dit 
volledig in en stuur dit samen met de 2 originele aankoopbonnen naar Gratis Kleurtester, 
Antwoordnummer 10016 , 6200 XP Maastricht, (postzegel is niet nodig). Het GAMMA Gratis 
Kleurtester -formulier moet binnen 30 dagen na de eerste aankoop ontvangen zijn.  

6. De kassabonnen, inclusief benodigde formulier, kunnen worden ingeleverd tot 20-10-2020. 
7. Maximaal 2 inzendingen per huishouden.  
8. De actie is alleen geldig in België.  
9. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn op het moment van deelname aan de actie.  
10. Alleen leesbare, volledige, onbeschadigde, originele, officiële en onvervalste GAMMA Gratis 

Kleurtester -formulieren en bonnetjes worden in behandeling genomen.  
11. Deelnemer stemt er door deelname aan de actie mee in door GAMMA per email benaderd te 

kunnen worden voor een kort interview over Gratis Kleurtester. Deelnemer mag uiteraard te 
allen tijde zelf beslissen om aan een dergelijk interview mee te werken. 

 
 

  

https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/privacy-statement
https://www.gamma.be/nl/kleurservice


Artikel 3 Algemene bepalingen 

1. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins 

ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten. 

In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar 

gedrag is GAMMA gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen. 

2. GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer 

aansprakelijk voor schade van de 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 de gewonnen prijzen 

en/of verkregen producten. 

3. GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website 

www.GAMMA.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de 

communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. 

4. Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden. 

5. De actievoorwaarden zijn te vinden op de website van GAMMA. GAMMA behoudt zich het 

recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of 

de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de 

website https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/algemene-

voorwaarden.  

6. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GAMMA. 

7. Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de 

klantenservice van GAMMA via het contactformulier op 

https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie of telefonisch via 0800-62 610. Klachten 

dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.  

8. Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/algemene-voorwaarden
https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/algemene-voorwaarden
https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie

