ACTIEVOORWAARDEN
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Bike Totaal lekker onderweg’ actie, hierna te
noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Dynamo Retail Group, gevestigd te Amersfoort,
hierna te noemen: ‘Bike Totaal’ en BASIS ActivatieMarketing, gevestigd te Haarlem.
Artikel 1
Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2.	Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u toestemming te hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen
aan de actie.
3.	Alle medewerkers van Bike Totaal die betrokken zijn bij deze actie en door Bike Totaal ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten
van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.
Artikel 2
Gegevens
1.	Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres en/of
NAW-gegevens).
2. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3.	De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen door Bike Totaal worden gebruikt, een en ander conform de privacyverklaring van
Bike Totaal, kijk op www.biketotaal.nl/disclaimer.
4.	Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van
de prijs.
Artikel 3
Hoe en wanneer kunt u meedoen?
1.	U ontvangt van 8 april tot en met 25 juni 2017 bij elke aankoop bij één van de Bike Totaal winkels (niet online) een voucher of
kassabon met unieke code.
2. 	Vervolgens gaat u naar www.biketotaal/lekkeronderweg.
Hier vult u uw unieke code in. Dit kan tot en met 31 augustus 2017.
3. Per unieke code kunt u één fietsroute inclusief 2=1 LunchVoucher downloaden.
4. Tevens kunt u kiezen of u een gratis mini-abonnement op een krant naar keuze voor twee weken wilt ontvangen.
5. Indien u een krant heeft gekozen geeft u aan of u gebruik wilt maken van het extra aanbod.
6.	U geeft aan dat u akkoord gaat met de actievoorwaarden en of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van nog meer
acties en aanbiedingen.
7.	Indien u gekozen heeft voor het extra aanbod dient u uw betaalgegevens (IBAN rekeningnummer) in te vullen en machtigt u De
Persgroep Nederland BV om eenmalig het bedrag van € 4,- van uw rekening af te schrijven.
8.	U ontvangt (na het invullen van uw e-mailadres) een bevestigingsmail van BASIS ActivatieMarketing met daarin de fietsroute en
2=1 LunchVoucher. En van de Persgroep een mail waarin de aanvraag van de krant wordt bevestigd.
9. U ontvangt eenmalig een telefonisch aanbod van De Persgroep Nederland BV.

Artikel 4.1 Fietsroute inclusief 2=1 LunchVoucher bij een van de deelnemende locaties
1. De fietsroute inclusief 2=1 LunchVoucher wordt per mail toegestuurd.
2.	De 2=1 LunchVoucher kan ingeleverd worden bij de deelnemende locatie op de gekozen fietsroute. Deze zijn te vinden op
www.biketotaal.nl/lekkeronderweg
3. Meld u met de 2=1 LunchVoucher aan de kassa van de locatie en u ontvangt de 2e lunch gratis.
4.	Reserveren is niet verplicht maar raden we wel aan. Inleveren van de voucher is op basis van beschikbaarheid bij de gekozen
locatie. Tevens moet deze voucher in geprinte versie worden ingeleverd.
5. De 2=1 LunchVoucher kan t/m 31 augustus 2017 worden aangevraagd op www.biketotaal.nl/lekkeronderweg
6. De 2=1 LunchVoucher kan t/m 30 september 2017 worden ingeleverd bij één van de deelnemende locaties.
7. Kijk voor de actuele openingstijden op de website van de locatie naar keuze.
8. De 2=1 LunchVoucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
9. De 2=1 LunchVoucher is geldig voor maximaal 2 personen (1 betalende en 1 gratis).
10. De 2=1 LunchVoucher is niet geldig op drankjes en voor afhaalmaaltijden.
11. De 2=1 goedkoopste lunch is gratis.
12. De 2=1 LunchVoucher is niet inwisselbaar voor contanten.
13. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.
Artikel 4.2 Mini-abonnement krant naar keuze
1. U ontvangt twee weken gratis een krant naar keuze inclusief bezorgkosten.
2. Ook ontvangt u deze krant 2 weken gratis digitaal op uw tablet of mobiel.
3. Stopt automatisch na twee weken.
4. Indien u gebruik maakt van het extra aanbod ontvangt u vier weken een krant naar keuze voor € 4,-.
5.	Het mini-abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten, goederen
en/of diensten.
6.	Deelnemers die meedoen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op het mini-abonnement, indien uitvoering
hiervan onmogelijk is.
De kranten die meedoen met deze actie zijn:
•
Het Parool
•
AD
•
Trouw
•
de Volkskrant
•
Brabants Dagblad
•
BN DeStem
•
de Gelderlander
•
de Stentor
•
Eindhovens Dagblad
•
PZC
•
Tubantia
De kranten waaruit u kunt kiezen wordt bepaald op basis van postcode.

Artikel 5
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2.	Bike Totaal en BASIS ActivatieMarketing zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere
wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot: Het onrechtmatig gebruik van onze
systemen door een derde.
Artikel 6
Rechten Bike Totaal
1.	Bike Totaal behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd
handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van
reden, naar eigen inzicht en zonder dat Bike Totaal hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
Artikel 7
Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie neem dan contact met de consumenten service via BASIS ActivatieMarketing,
info@activatiemarketing.nl.
Artikel 8
Diversen
1.	Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te
bekijken.
2.	Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht
zal worden genomen.
3.	Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Bike Totaal van
toepassing, kijk op www.biketotaal.nl/disclaimer.
4.	Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins
verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

