
ACTIE VOORWAARDEN  
 
Deze actie is toegankelijk voor iedereen met verblijfplaats in Nederland. Deelname kan enkel 
in persoonlijke naam gedaan worden en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het 
onderstaande wedstrijdreglement. De wedstrijd is geldig vanaf 1/03/2015  t.e.m. 
30/09/2015  
 
Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd 
Pietercil Barends, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bleiswijkseweg 51, 2712 PB 
Zoetermeer, organiseert een  geld retour actie. 
 
Pietercil Barends behoudt zich het recht deelnames te verwijderen, indien de deelnemer 
niet de Nederlands nationaliteit bezit.  
 
Artikel 2 – Producten  
De wedstrijd omvat volgende producten: 
Dispenser zoetjes 120 stuks 
Dispenser zoetjes 300 stuks 
Dispenser zoetjes 100 stuks stevia 
 
Artikel 3 – Retour bedrag  
Dispenser zoetjes 120 stuks  - 1 euro retour 
Dispenser zoetjes 300 stuks  - 2 euro retour 
Dispenser zoetjes 100 stuks stevia - 1 euro retour 
 
Artikel 4 – Deelname retour actie 
 
Stap 1: koop het Canderel product met de unieke code, staat gedrukt in de sticker.  
Stap 2: voer de unieke code samen met adresgegevens en bankgegevens in via de website 
www.canderel.nl 
Stap 3 : indien de unieke code niet mocht werken, dan raden we u aan om uw browser te 
verversen.  
Stap 4: indien unieke code nog niet werkt kunt u contact opnemen met info@canderel.nl  
 
 
Artikel 5 - Deelnemingsvoorwaarden 
Deelname aan de actie is enkel geldig na correcte registratie  op de wedstrijdpagina. 
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, 
inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte 
registratie komt niet in aanmerking voor het retourbedrag. In geval van misbruik, misleiding 
of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 
deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. 
 
. 
Artikel 6 – Uitbetalen van het retour bedrag 
Na het correct invoeren en akkoord melding op de website ontvangt u binnen 4 weken het 
aankoopbedrag terug.  

mailto:info@canderel.nl


 
Artikel 7 - Overmacht 
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht 
of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de actie moet worden geannuleerd, 
onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de 
organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier 
aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het 
reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering en zonder dat 
hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 
verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de actie impliceert kennis en 
aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de 
technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle 
risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de 
afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of 
wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat 
zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator 
draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 8 – Persoonlijke gegevens 
Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het 
privé-leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen ivm de verwerking van 
persoonsgegevens, informeert Pietercil Barends / Merisant de deelnemers dat hun 
persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van 
het bedrijf en wordt gebruikt met het oog op het automatisch beheer van de klanten en om 
marktonderzoek en marketing acties te verrichten. De persoonlijke gegevens kunnen 
worden meegedeeld aan bedrijven die contractueel met Pietercil Barends / Merisant 
verbonden zijn. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te 
kijken en de verbetering ervan te vragen, door te schrijven naar Pietercil Barends, 
Bleiswijksweg 51 te Zoetermeer.  
 

 


