
 
 

Actievoorwaarden “Maak kans op een iPad Smartcover” 
 

 

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland B.V. (hierna: Oxxio) actie “Maak 

kans op een iPad Smartcover” (hierna: de Actie). De Actie houdt in dat u kans maakt op een van de zes 

gratis iPad Smartcovers ter waarde van € 69, - inclusief BTW indien u deelneemt aan de Actie en is voldaan 

aan onderstaande Actievoorwaarden. 

 

2. De actie is bestemd voor Oxxio klanten die een leveringsovereenkomst hebben afgesloten voor groene 

stroom en/ of gas en die zojuist de nieuwe iPad hebben ontvangen als welkomstcadeau. 

 

3. De actie loopt van 29 mei tot en met maandag 9 juli  2012. Deelname aan de Actie is gratis. 

 

4. Deelname vindt plaats door na ontvangst van uw nieuwe iPad dit te delen op Social Media via 

www.oxxio.nl/ipadhoera. of  door zelf een foto op Twitter plaatsen met #ipadhoera. Deelnemers kunnen 

maximaal één keer kans maken op de prijs. 

 

5. Na de actieperiode worden zes prijswinnaars getrokken (hierna: de trekking) onder alle deelnemers. De 

trekking vindt plaats op dinsdag 10 juli 2012 en geschiedt door een onafhankelijke derde.  

 

6. De prijswinnaars worden gepubliceerd op  www.oxxio.nl/ipadhoera. Prijswinnaars krijgen bovendien 

persoonlijk bericht van Oxxio. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

7. Oxxio kan ervoor kiezen het door de klant geplaatste fotomateriaal te plaatsen op www.oxxio.nl of 

www.facebook.com/oxxio. Door deelname aan de Actie geeft u Oxxio hiervoor toestemming. 

 

8. De prijs zal uiterlijk binnen 4 weken door Oxxio worden verstuurd. Oxxio is niet aansprakelijk voor gebreken 

en/of schade ontstaan tijdens de verzending van de prijs. Oxxio is bovendien niet aansprakelijk voor het 

niet correct functioneren ervan.  

 

9. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of een ander product. Alle prijzen zijn vrij van 

kansspelbelasting.  

 

10. Bij vermoeden van fraude of het onrechtmatig beïnvloeden van de resultaten, behoudt Oxxio zich het recht 

voor om deelnemers te diskwalificeren. 

 

11. Door deelname aan de Actie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden 

kunt u nalezen op www.oxxio.nl/ipadhoera. 

 

12. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de 

Actievoorwaarden door Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van Oxxio) 

heeft Oxxio het recht om deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de Actie 

zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige 

vergoeding worden gemaakt. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie 

van Oxxio. 
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