
Actievoorwaarden Enjoy Summer-campagne SNBV: 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Enjoy Summer-campagne (hierna te 
noemen: Actie)  georganiseerd door Schiphol Nederland B.V. (gevestigd te 
Schiphol), hierna te noemen “Schiphol”. 
 

1. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met 
deze actievoorwaarden. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen 
tijde in te zien op www.schiphol.nl/plaza. 
 

2. De Actie geldt van 1 juli t/m 31 augustus 2018. 
 

3. Bij besteding van > €50 bij door Schiphol vooraf geselecteerde winkels 
ontvangt u een Dopper water bottle cadeau.  
 

4. De Dopper water bottles zijn alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
  

5. De Dopper water bottles zijn alleen verkrijgbaar bij door Schiphol vooraf 
geselecteerde winkels. 
 

6. Schiphol is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard 
dan ook als gevolg van eventuele gebreken aan de Dopper water bottles.  
 

7. Voor vragen over het gebruik van de Dopper water bottles verwijzen wij u 
graag naar: help.dopper.com 
 

8. Schiphol behoudt het recht om de Actie naar eigen goeddunken eenzijdig 
te wijzigen, onderbreken, op te schorten of te beëindigen en/of deze 
actievoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de 
deelnemer en zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te 
zijn jegens de deelnemer.  
 

9. Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de 
Actie worden uitgesloten. Mochten er door/in verband met dit misbruik 
schade zijn ontstaan voor en/of kosten zijn gemaakt door Dopper en/of 
Schiphol, dan is de misbruikmakende deelnemer daarvoor aansprakelijk. 
 

10. Schiphol behoudt zich het recht voor aangifte te doen van de onder punt 9 
genoemde misbruik. 
 

11. In geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over de Actie kunt u contact 
opnemen met Schiphol via het Customer Contact Center tel. 0900-0141 
(lokaal tarief) of per mail via ccc@schiphol.nl. 
 

12. Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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