Actievoorwaarden BCC Cadeaukaart Dagen
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'BCC Cadeaukaart Dagen', hierna te noemen:
'actie', die wordt georganiseerd door BCC Elektrospeciaalzaken B.V. gevestigd te Schiphol-Rijk,
Bellsingel 61, 1119 NT, hierna te noemen 'BCC'.
1.2. Iedereen die voor 100.- of meer besteedt bij BCC, in de winkel of op BCC.nl, neemt automatisch
deel aan de actie.
2. Actie
2.1. De actie loopt van woensdag 21 september 0.00 uur tot en met zondag 25 september 2016
23.59 uur, hierna te noemen 'actieperiode'.
2.2. Door tijdens de actieperiode een of meer aankopen te doen met een totale waarde van 100.- of
meer, ontvangen klanten van BCC een BCC Cadeaukaart.
2.3. Deze BCC Cadeaukaart wordt bij online aankopen per e-mail verstrekt in de vorm van een evoucher. Bij aankopen in de winkel ontvangt de klant de Cadeaukaart van de verkoopadviseur.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op zowel de fysieke als de digitale vorm van de BCC
Cadeaukaart, hierna te noemen: 'Cadeaukaart'.
2.4. De waarde van de Cadeaukaart is afhankelijk van het totaal bestede bedrag. Voor elke 100.- die
wordt besteed, ontvangt de klant 10.- tegoed met een maximum van 50.Aankoopbedrag
Van 100.- tot 200.Van 200.- tot 300.Van 300.- tot 400.Van 400.- tot 500.Vanaf 500.-

Waarde Cadeaukaart
10.20.30.40.50.-

2.5. Wanneer een Cadeaukaart is verstrekt op basis van de aankoop van een product dat wordt
geretourneerd, vervalt het tegoed op de Cadeaukaart.
3. Betalen met de Cadeaukaart
3.1. De Cadeaukaarten die tijdens de actie zijn verspreid zijn geldig van maandag 26 september
11.00 uur tot en met zondag 16 oktober 2016 23.59 uur. Hierna vervalt het tegoed.
3.2. Het saldo van de Cadeaukaarten kan vanaf 26 september 2016 worden gecheckt via
http://www.bcc.nl/cadeaukaart2016
3.3. De Cadeaukaarten kunnen worden gebruikt voor aankopen in de winkels van BCC en op BCC.nl.
3.4. Per aankoop kunnen de tegoeden van meerdere Cadeaukaarten worden gecombineerd.
3.5. Je kunt met de Cadeaukaart niet betalen bij onze bezorgers. Bestel je een product onder
rembours, dan kun je alleen met PIN betalen.
3.6. Je kunt de Cadeaukaart niet gebruiken om abonnementen of andere cadeaukaarten af te
rekenen en de BCC Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

3.7. Het kan voorkomen dat een online betaling mislukt of technisch wordt onderbroken. Wanneer
in die gevallen het te betalen bedrag van je Cadeaukaart is afgeschreven zonder dat de
transactie wordt voltooid, wordt dit binnen 24 uur automatisch automatisch gecorrigeerd.
4. Voorbehoud
4.1. BCC behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze
misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus
handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te
beperken en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig
te beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele
wijzigingen worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van
deze actievoorwaarden.
4.2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
BCC.

5. Slotbepalingen
5.1. De Cadeaukaart kan niet worden ingewisseld voor contanten.
5.2. Medewerkers van BCC zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

6. Vragen en klachten
6.1. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC hoofdkantoor
via e-mailadres actie@bcc.nl.
6.2. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

