Actievoorwaarden OV-chipkaart kopen € 50,00 Reistegoed Actie
1. De OV-chipkaart-kopen €50,- Reistegoed Actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: ”OVshop” B.V. kantoorhoudende aan de Hollandse Kade 10, 1391 JD, Abcoude (hierna: OV-chipkaartkopen).
2. De Actie is van toepassing op specifieke aankopen (zie punt 5) die gedaan worden in de webshop
van OV-chipkaart-kopen.
3. Aan de Actie kan door iedereen worden deelgenomen (hierna: de Deelnemer) die een actie-artikel
koopt tijdens de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad van het actie-artikel of het cadeauartikel strekt.
4. Elke Deelnemer mag per order maximaal één keer deelnemen. Zie hiervoor ook punt 11.
5. De betreffende Actieproducten worden gecommuniceerd via de mailing en er wordt door het
gebruik van koppelingen (links) naar de producten en productpagina's gerefereerd op www.ovchipkaart-kopen.nl. De duur van de actie is altijd zolang de voorraad van de actie-artikelen strekt.
6. Om mee te doen aan de actie dient de klant één of meerdere specifieke aankopen te doen. Dit
wordt aangegeven in de mailing.
7. De bestelcode wordt gedurende de actietermijn opgeslagen wanneer de klant de betaling van
specifieke actie-artikelen heeft voltooid. Het plaatsen van verschillende bestellingen met verschillende
bestelcodes om winkansen te vergroten is mogelijk.
8. Wanneer het actie-artikel wordt geretourneerd, dient in alle gevallen het cadeau-artikel ook te
worden geretourneerd. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Wanneer het cadeau-artikel niet
wordt geretourneerd, wordt het factuurbedrag niet gecrediteerd.
9. Voor de webshop geldt: Op=Op. Als bij een online bestelling het actie-artikel niet automatisch in het
winkelmandje verschijnt, betekent dit dat de voorraad op is.
10. OV-chipkaart-kopen behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten
of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.OV-chipkaartkopen.nl/actievoorwaarden
11. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden
uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte prijs teruggevorderd worden, door middel
van een factuur.
12. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
13. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige
Actie van toepassing is, handelt OV-chipkaart-kopen in het bijzonder in overeenstemming met de

Gedragscode Promotionele Kansspelen.
14. OV-chipkaart-kopen is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door OVchipkaart-kopen.
16. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact opnemen
met het servicenummer: 0900 - 2447 249 of mailen via info@ovshop.nl.
17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.
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