
   

Actievoorwaarden ‘Ontvang een gratis Bruud proefmonster’       

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Ontvang een gratis Bruud proefmonster”, hierna te noemen: ‘actie’, 

die wordt georganiseerd door PearlPaint B.V. (onderdeel PearlPaint Group) gevestigd te Lelystad aan de Larserpoortweg 

20, hierna te noemen: “PearlPaint” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 39054749. 

Artikel 1 Algemeen  

1. Elke onderneming met een actieve inschrijving in het Nederlandse Handelsregister (Kamer van Koophandel) is 

gerechtigd om aan deze actie deel te nemen.  

2. Omschrijving van de actie: Deelnemer vult zijn gegevens in en vraagt een gratis proefmonster aan via 

www.bruudwoodfinish.com/proefmonster. PearlPaint verstuurt het proefmonster naar het opgegeven adres.  

3. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te hebben van de wettelijke vertegenwoordiger om 

mee te kunnen doen aan de actie.  

4. Medewerkers van PearlPaint, ingeschakelde derde(n), leveranciers en (medewerkers van) PearlPaint die betrokken zijn 

bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.  

5. Deelname aan de actie is gratis.  

6. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie. 

7. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan PearlPaint de gegevens op een lijst 

plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van PearlPaint is uitgesloten.   

Artikel 2 Gegevens en privacy  

1. Uw deelname aan deze Actie is vrijwillig. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan de Actie dan vragen wij u om 

bepaalde persoonsgegevens aan PearlPaint ter beschikking te stellen via het deelnameformulier op 

www.bruudwoodfinish.com/proefmonster: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens 

die worden verzameld in het kader van de Actie zullen worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie; in 

het bijzonder voor het toesturen van het proefmonster.   

2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.  

3. PearlPaint verwerkt de levering van het Bruud proefmonster op basis van de door de deelnemer ingevulde en 

bevestigde gegevens. Als blijkt dat deze gegevens niet correct zijn ingevuld en bevestigd, waardoor het proefmonster aan 

de verkeerde persoon is geleverd, is een correctie niet meer mogelijk en wordt het proefmonster niet nogmaals geleverd. 

4. Door op het deelnameformulier aan te geven dat de deelnemer toestemming geeft aan PearlPaint om hen op de 

hoogte te houden van de parketlak van Bruud, dan zullen de gegevens worden gebruikt voor het toesturen van 

commerciële boodschappen over aanbiedingen en acties van PearlPaint. U kunt het ontvangen van commerciële 

boodschappen stopzetten (“opt-out”) door te klikken op de “unsubscribe-link” die is opgenomen in de e-mails die u zou 

kunnen ontvangen, of door contact met ons op te nemen via de informatie onder Artikel 6: Contactgegevens.  

5. De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de respons op de actie te meten en om in de toekomst 

informatie te geven over actieproducten met betrekking tot deze actie.   

6. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door 

PearlPaint in Nederland. PearlPaint zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen 

om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. 

PearlPaint houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming 

persoonsgegevens.    

Artikel 3 Actieperiode en deelname  

1. De actieperiode loopt van 5 november 2019 t/m 31 Maart 2020. Deelnemers kunnen gedurende de periode een 

proefmonster aanvragen op www.bruudwoodfinish.com/proefmonster .  

2. Deelnemers kunnen, zolang de actieperiode loopt, één keer per adres/bedrijf deelnemen aan de actie.   

3. PearlPaint kan niet garanderen dat de proefmonsters te allen tijde voorradig zijn en er dus gebruik van de actie kan 

worden gemaakt.  

  

http://www.bruudwoodfinish.com/proefmonster


   

Artikel 4 Actieproduct 

1. Het product dat deelnemers aan de actie kunnen ontvangen is een proefmonster van Bruud parketlak. Het is een 

proefmonster van 100 ml. Bij inschrijving kan de deelnemer meerdere glansgraden kiezen: ultra-mat, mat, zijdeglans en 

hoogglans. Maximaal en gelijktijdig aantal aan te vragen proefmonsters is 4 (vier); van elke glansgraad 1. 

2. Het proefmonster is niet overdraagbaar aan derden. Het proefmonster is niet inwisselbaar voor contanten.  

 

Artikel 5 Klachten  

1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan 

PearlPaint. PearlPaint zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 

is af te handelen.  

Artikel 6 Diversen  

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door PearlPaint worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving, zonder 

dat PearlPaint daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De aangepaste 

voorwaarden zullen wij aankondigen op www.bruudwoodfinish.com/proefmonster 

2. PearlPaint is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten, zonder dat PearlPaint daardoor op enigerlei wijze 

tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers..   

3. PearlPaint streeft ernaar de monsters binnen 1 week na aanvraag te versturen. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend.   

4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden 

vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  

5. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of 

anderszins verband houden met de actie of www.bruudwoodfinish.com/proefmonster worden voorgelegd aan de 

daartoe bevoegde rechter.  

Artikel 7 Contactgegevens  

PearlPaint B.V., Larserpoortweg 20, 8218 NK Lelystad, tel.  +31 (0)320 28 53 57, info@bruudwoodfinish.com. 

http://www.bruudwoodfinish.com/proefmonster
http://www.bruudwoodfinish.com/proefmonster

