ACTIEVOORWAARDEN “kom kennismaken”
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De actie ‘kom kennismaken’ (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door:
Smallsteps BV, kantoorhoudende aan Buñuellaan 3, 1325 PP Almere (hierna:
smallsteps).
De actie loopt van 5 maart tot en met 18 april 2016.
De actie is van toepassing op alle huidige klanten (hierna: klant) en nieuwe
klanten (hierna: nieuwe klant) van smallsteps kinderopvang
De actie is van toepassing op alle kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvanglocaties van smallsteps. Peuterspeelzalen zijn uitgesloten van deze actie.
De actie is tweeledig:
o Een nieuwe klant die gedurende de actieperiode een vast
opvangcontract (tijdelijke en incidentele contracten zijn uitgesloten) tekent
van minimaal 1 dag per week ontvangt een step of Koeka slaapzak.
o Iedere klant die een nieuwe klant aanbrengt die voldoet aan de
voorwaarden ontvangt een step of Koeka slaapzak.
o Om als bestaande klant mee te kunnen doen aan deze actie, dient de
nieuwe klant dit kenbaar te maken. De nieuwe klant dient VOOR het
tekenen van het contract, op het aanmeldformulier, de naam en
debiteurnummer van de bestaande klant in te vullen en aan te vinken wat
het gewenste geschenk is.
Er zijn 2 typen steps beschikbaar. Een mini-step voor 5 maanden - 5 jaar en de
micro step bestemd voor 6-12 jaar.
Er is 1 type slaapzak beschikbaar. Een Koeka slaapzak (65cm) voor een baby tot 5
maanden.
Er dient een duidelijke keuze van bovenstaande premiums te worden genoteerd
bij tekenen van een contract. Als er geen duidelijke keuze is aangegeven,
ontvangt de huidige klant en/of de nieuwe klant de premium die hoort bij de
leeftijd van het kind passend bij het huidige of nieuwe contract.
De uitlevering van de step geschiedt op locatie na het tekenen van het contract
op basis van de startperiode van de klant en is afhankelijk van de levertijden en
voorraad.
De uitlevering van de Koeka slaapzak geschiedt op locatie zo spoedig mogelijk na
het tekenen het contract afhankelijk van de levertijd en voorraad zal dit
onafhankelijk zijn van startdatum van de klant.
Indien een nieuwe klant voor meerdere kinderen gelijktijdig een nieuw contract
afsluit, krijgt de nieuwe klant voor ieder kind een premium. De klant die dit gezin
aanbrengt krijgt maximaal 1 premium. (step of slaapzak)
De actie is alleen geldig voor nieuw te plaatsen kinderen. Een nieuw te plaatsen
kind is een kind dat nog niet eerder opvang heeft genoten bij Smallsteps of een
kind dat ten tijde van de actie niet geplaatst is. (met uitzondering van kinderen die
doorstromen van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang; deze kinderen
ontvangen ook een step)
Smallsteps neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat
vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden
behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan
de actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is smallsteps gerechtigd om de
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persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de
betreffende actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors
en/of producenten). Bovendien verleent de klant toestemming om klant op de
hoogte te houden van producten en/of diensten van smallsteps.
Smallsteps heeft het recht om foto’s te maken van de uitreiking van de steps, en
het recht deze te gebruiken voor publiciteit en promotie.
De klant en nieuwe klant zullen op verzoek van smallsteps medewerking en
toestemming geven voor promotionele activiteiten van smallsteps voor zover dit in
redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten
aanzien van de prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van
eventuele foto’s. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten
zal geen financiële vergoeding worden betaald.
De actie is niet inwisselbaar voor geld.
Smallsteps is niet aansprakelijk tegenover de klant voor schade voorkomend uit
deze actie.
Bij aantoonbaar misbruik van de actie kan men van deelname worden
uitgesloten.
Smallsteps is voor de levering van de Steps afhankelijk van derden en is niet
aansprakelijk voor de kwaliteit en tijdstip van levering van de step.
Smallsteps behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden zonder opgaaf
van redenen eenzijdig te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. In geval
van wijziging en/of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden
gedaan op www.smallsteps.info
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de
bovenstaande actievoorwaarden.
Smallsteps is niet verantwoordelijk voor eventuele type- en/of drukfouten in deze
voorwaarden.
De actie wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal smallsteps een
besluit nemen.
Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Voor overige vragen kunt u bij de locatiemanager terecht.
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