
ACTIEVOORWAARDEN winactie ‘Stella Vie bouwpakket'  

 		
1. De winactie Stella Vie Bouwpakket, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Eneco 
Consumenten B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Marten Meesweg 5, hierna te noemen ‘Eneco’.    

 		
2. De Actie is geldig van  3 november 12.00 uur tot en met 9 november 23.59 uur 2017 (hierna te noemen: 
“Actieperiode”).   

 		
3. Een ieder die gedurende de Actieperiode via www.eneco.nl/community deelneemt aan de Actie , gaat akkoord 
met deze Actievoorwaarden en maakt kans op de Prijs.    
Eneco selecteert automatisch (via de computer) de eerste vijf reacties tot Winnaars. De trekking geschiedt 
hiermee op volledig onpartijdige basis.   
 
De deelnemers die gereageerd hebben en geselecteerd zijn voor het winnen van het bouwpakket worden per 
privébericht op eneco.nl/community door Eneco benaderd. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan deze 
Actie met een (geldig) e-mailadres en (geldig) telefoonnummer.    

 		
4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: 5 keer een Stella Vie Bouwpakket ter 
waarde van € 19,50. 

 		
5. Uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de Actieperiode zal op basis van de ingezonden reacties  die aan de 
Actievoorwaarden voldoen, de 5 Winnaars worden geselecteerd zoals in artikel 3 omschreven. De Winnaars 
hebben 5 dagen de tijd om te reageren. Mochten de Winnaars niet reageren binnen deze periode dan vervalt het 
recht op de Prijs en behoudt Eneco zich het recht voor om andere Winnaars te selecteren onder de Deelnemers 
(onder dezelfde voorwaarden).    

 		
6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn.    

 		
7. Deelnemer dient, indien hier door Eneco naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. 
Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.    
   
8. Eneco behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij 
(verdenking van) fraude. Als Eneco een Deelnemer uitsluit dan heeft Deelnemer geen recht op een 
(schade)vergoeding.    

 		
9. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Eneco, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de 
betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders of producenten).    

 		
10.Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De 
Eneco database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.    

 		
11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten, in de vorm van een ander cadeau dan wel in de 
vorm van cadeau- of kortingsbonnen en het recht op de Prijs kan niet worden overdragen aan derden.    

 		
12. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.    

 		
13. Het uitkeren van de Prijs wordt verzorgd door Eneco.    

 		
14. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Eneco is niet verantwoordelijk voor enige 
zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de 
Prijs.    

 		
15. De persoonsgegevens worden door Eneco en door haar ingeschakelde derden bij de organisatie en 
uitvoering van de Actie enkel gebruikt voor de doeleinden van de Actie, zoals het communiceren van de uitslag 
van de Actie naar de Winnaars en voor het afleveren van de Prijs .   

 		
16. Eneco en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:   
a. Aanvullende kosten die u maakt in verband met het aannemen en gebruiken van de Prijs.    
b. Onverhoopte schade die u lijdt in verband met het aannemen en gebruiken van de Prijs.    
   



17. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.   Indien één of 
meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Eneco een 
vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. 
vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.  
 

 		
18. Eneco draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.    

 		
19. Eneco mag de Actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor Deelnemers die zich al voor de 
Actie hebben aangemeld en aan deze Actievoorwaarden voldoen. Als Eneco de voorwaarden wijzigt dan plaatst 
Eneco de vernieuwde voorwaarden op www.eneco.nl/community    

 		
20. Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Stella Vie of de Solar 
Challenge   

 		
21. Eneco mag de Actie altijd stopzetten of wijzigen. Eneco hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als Eneco de 
Actie stopzet of wijzigt, dan heeft Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding.    

 		
22. Over zaken die in deze Actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist de directie van Eneco.    

 		
23. Door invulling en verzending van de gevraagde gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze 
Actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden   
  
 


