
 
 
Deelnamevoorwaarden  

 

 

1. Organisator: 

 

Organisator van de actie is Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Duitsland, als 

exploitant van de online shop Autobandenmarkt.nl (hierna “Autobandenmarkt.nl“ genoemd). 

De prijs wordt ter beschikking gesteld door Deltiparts GmbH, als exploitant van de online 

shop autoonderdelen-direct.nl (hierna “autoonderdelen-direct.nl” genoemd).  

 

2. Actiebon 

 

Bij de bon in het kader van de actie gaat het om een exclusieve besteltegoedbon (hierna 

“Tegoedbon“ genoemd) ter waarde van 20,- EURO (meer informatie bij punt 3) die bij een 

bestelling bij autoonderdelen-direct.nl wordt verrekend. De tegoedbon moet uiterlijk 30-06-

2017 op de internetsite van autoonderdelen-direct.nl worden ingediend, anders vervalt de 

tegoedbon. 

 

Wij wijzen er in het bijzonder op dat de minimumleeftijd van de deelnemers van deze actie 

op Autobandenmarkt.nl 18 jaar is en dat de deelnemers moeten zijn ingeschreven in hun 

woonplaats in Nederland.  

 

Voor het bestellen en indienen van de tegoedbon gelden de Algemene Voorwaarden van de 

samenwerkingspartner autoonderdelen-direct.nl. De Algemene Voorwaarden kunt u hier 

vinden: https://www.autoonderdelen-direct.nl/algemene-voorwaarden  

 

3. Deelnamevoorwaarden 

3.1 Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer akkoord met deze 

deelnamevoorwaarden. Deelname aan de actie is mogelijk met de volgende varianten: 

 

Variant 1: U registreert zich na de aankoop van banden, onder vermelding van het RD-

nummer (bestelnummer van Autobandenmarkt.nl) op de bestelbevestigingsite van 

Autobandenmarkt.nl.  

 

3.2 De deelnemers dienen bij aanmelding hun voor- en achternaam, evenals e-mailadres 

aan te geven. Medewerkers van Delticom AG (incl. de dochterondernemingen) en 

familieleden hiervan zijn uitgesloten van deelname aan de actie.  

3.3 Eén tegoedbon kan per bestelling slechts eenmaal per actieperiode worden gebruikt en 

geldt uitsluitend voor in de actieperiode beschikbare winterbanden van Uniroyal en 

allweather-banden van Uniroyal. Bij aankoop van minder dan 2 Uniroyal-banden per 

bestelling bestaat geen recht op de tegoedbon. Alleen de koper zelf komt in aanmerking voor 

het tegoed. Onvolledige of onjuiste gegevens leiden tot uitsluiting van deelname.  

3.4 Een contante uitbetaling van de tegoedbon of omwisselen, ook gedeeltelijk, is 

uitgesloten.  

3.5 Het recht op de tegoedbon is niet overdraagbaar.  

3.6 De tegoedbon kan alleen voor autoonderdelen-direct.nl worden gebruikt.  

https://www.autoonderdelen-direct.nl/algemene-voorwaarden


3.7 De onlineshop autoonderdelen-direct.nl verlangt geen minimum bestelwaarde voor de 

tegoedbon. Elke tegoedbon kan slechts eenmaal per bestelling worden ingediend. Indien de 

waarde van de tegoedbon hoger is dan de bestelwaarde van de via autoonderdelen-direct.nl 

uitgevoerde bestelling, dan is autoonderdelen-direct.nl niet verplicht het restbedrag geheel of 

gedeeltelijk te restitueren en/of een tegoed ten bedrage van het restbedrag aan de klant ter 

beschikking te stellen. De tegoedbon vervalt onherroepelijk in de hoogte van de 

desbetreffende restwaarde na de bestelling. De tegoedbon kan uitsluitend bij de online-

betaalwijzen PayPal, creditcard en bankoverschrijving worden ingediend en kan niet worden 

gecombineerd met andere acties van Autobandenmarkt.nl en/of autoonderdelen-direct.nl.  

3.8 Autobandenmarkt.nl behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment  zonder 

voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden te wijzigen, te annuleren of te 

beëindigen. Indien om technische redenen (bijvoorbeeld computervirussen, manipulatie of 

fouten in de hard- en/of software) of wegens juridische redenen, de correcte uitvoering van 

de actie niet kan niet worden gegarandeerd, behoudt Autobandenmarkt.nl zich het recht voor 

om de actie onmiddellijk te beëindigen. Voorzover een dergelijke beëindiging wordt 

veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, in het bijzonder ook achteraf, kan 

Autobandenmarkt.nl (ook achteraf) individuele deelnemers uitsluiten. De wijziging van de 

deelnamevoorwaarden en de beëindiging van de actie zal worden aangekondigd op de 

deelnemende internetpresentatie en via e-mail door Autobandenmarkt.nl 

 

4. Looptijd van de actie en beschikbaarheid 

Deze actie geldt voor iedere set winterbanden van Uniroyal en allweather-banden van 

Uniroyal die wordt gekocht van 26-10-2016 (om 00:00 uur) t/m 09-11-2016 (om 23:59 uur). 

De in het kader van de actie beschikbare hoeveelheid tegoedbonnen bedraagt ten hoogste 

1000 tegoedbonnen à 20,- EURO.  

 

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

 

De deelnemer neemt hierbij kennis, dat Autobandenmarkt.nl geen garantie of waarborg voor 

de beschikbaarheid van de webpagina's in verband met de actie of deze inhoud geplaatst 

accepteert. Autobandenmarkt.nl behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van 

deze websites (zonder voorafgaande kennisgeving) geheel of gedeeltelijk aan te passen, of 

om de toegang hiertoe geheel of gedeeltelijk te beperken. Autobandenmarkt.nl en organen 

hiervan, evenals werknemers of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de transmissie, storingen van 

technische systemen of diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, 

virussen of op een andere wijze, die kunnen ontstaan door deelname aan de actie, tenzij 

dergelijke schade door Autobandenmarkt.nl opzettelijk of door grove nalatigheid wordt 

veroorzaakt; deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij schending van leven, lijf en 

gezondheid. 

 

6. Gegevensbescherming: 

Het verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen van persoonlijke gegevens door 

Autobandenmarkt.nl geschiedt in strikte overeenstemming met de Bondsduitse Wet op de 

Bescherming van Persoonsgegevens. De bij deze actie verstrekte gegevens worden 

uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie en worden vervolgens gewist. 

 

In dit verband verwijst Autobandenmarkt.nl op de desbetreffende privacybepalingen: 

http://www.Autobandenmarkt.nl/datenschutz.html. Daarnaast is de deelnemer op de hoogte 



van en stemt ermee in dat alle vereiste gegevens, die uitsluitend mogen worden 

doorgegeven voor de afwikkeling van de actie (berichtgeving over de tegoedbon, analyse 

van de deelnemers) tevens aan derde, aangewezen agentschappen/ bedrijven mogen 

worden doorgegeven. De deelnemer kan zijn toestemming op ieder gewenst moment 

herroepen door een schriftelijke mededeling via het e-mailadres: datenschutz@delti.com, 

informatie over de gegevens verlangen die van hem zijn opgeslagen en/of de verwijdering 

hiervan verlangen, voorzover Autobandenmarkt.nl niet verplicht is op grond van wettelijke 

vereisten de gegevens ter beschikking te houden.  

 

7. Overige: 

7.1 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

7.2 Voor deze deelnamevoorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de deelnemers en 

Autobandenmarkt.nl geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bevoegde rechtbank is 

voorzover wettelijk toelaatbaar, Hannover. 

7.3 Indien om enigerlei reden één of meer afzonderlijke deelnamevoorwaarden ongeldig zijn 

of worden, in de deelnamevoorwaarden een hiaat zijn ontstaan, wordt daardoor de 

geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast. Ongeldige of onvolledige 

voorwaarden worden worden door een geldige bepaling vervangen, die de inhoud het meest 

benadert, die zou zijn overeengekomen, als de ongeldigheid of onvolledigheid zou zijn 

overwogen. 

 


