Centrale verwarming
Onderhouds controle
Storingen
Duurzame energie
Warm water
Airco
Warmtepompen

Voorwaarden winactie op Facebook
1 Wat houdt de actie in?
• De winactie is bedoeld om meer naamsbekendheid, van Gasservice Brabant, in een
straal van +/- 20 kilometer rondom ’s-Hertogenbosch te creëren.
• Deelname is gratis.
• Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan elke actie.
• Door ons te ‘liken’ dingt u mee naar een prijs zoals getoond in de winactie.
• De prijs heeft een waarde van maximaal 250,-- euro.
• Over de te winnen prijs hoeft geen belasting betaald te worden.
• Uit alle inzendingen wordt een winnaar getrokken.
• Deze winnaar wordt bekendgemaakt op Facebook.
• Keuze voor de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
• De actie loopt twee weken, in de derde week volgt de bekendmaking van de winnaar.
• Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

2 Facebook
De winactie wordt gespeeld op Facebook. Facebook is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze winactie.

3 Wettelijke regels
Gasservice Brabant handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

4 Privacy
De ingezonden antwoorden alsmede de adressen van deelnemers zullen niet gebruikt
worden voor andere doelen dan deze winactie

5 Wie kan en mag meespelen
Iedereen in Nederland, met een leeftijd boven de 16 jaar mag meespelen. Jongeren onder
de 16 hebben toestemming van ouders / voogd nodig om mee te spelen.

6 Klachten

IBAN NL52 INGB 00077 53361
KVK 59430591
BTW NL 823862343B04

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de bijgesloten Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven.
Algemene voorwaarden voor installatiewerk ALIB 2007. Vastgesteld door de vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
(VNI) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
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Voor vragen en of klachten kunt u zich wenden naar Gasservice Brabant.

