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Definities:
o Organisatie: RET Bouwproducten/Astrimex en alle aan haar direct of indirect
gelieerde ondernemingen.
o Deelnemer: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect
een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door
de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich
op het Terrein bevindt.
o Evenement: de (mede) door de Organisatie georganiseerde Vuelta 2020.
Van februari 2020 t/m juni 2020 doet iedere klant van De Organisatie automatisch en gratis
mee aan de Vuelta 2020 actie. Hiermee maakt men kans op toegang tot het Vuelta 2020
evenement.
Voor iedere maand, gedurende de actieperiode, waarin u een actieproduct besteld, maakt u
kans op 2 toegangstickets voor de Vuelta 2020 op 14 augustus.
Indien u toegangstickets heeft gewonnen, worden deze tickets automatisch naar u
toegestuurd.
U kunt u registreren via www.RET-Vuelta.nl of www.Astrimex-Vuelta.nl.
Actiecodes kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld, kortingen of goederen.
Actiecodes kunnen niet doorgegeven worden aan andere deelnemende partijen.
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor medewerkers van het winnende
bedrijf welke de winnende actiecode(s) heeft ontvangen. Het aantal deelnemers is
vastgesteld op maximaal twee deelnemers per actiecode.
De Organisatie behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
De Organisatie behoudt zicht het recht voor om de actie op elk moment te beëindigen.
Deelnemers worden dan schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld.
Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk
voor door de deelnemer geleden materiele en immateriële schade of vervolgschade, welke
aan de deelnemer en/of eigendommen van de deelnemer wordt toegebracht. De Organisatie
is niet aansprakelijk voor aan de deelnemer, door de deelnemer of door een ander persoon
of rechtspersoon toegebracht(e) letsel(schade) of vervolgschade.
De Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen
tijdens het Evenement.
De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers
te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar
maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te
verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Indien u bezwaar heeft
tegen beeldopnamen kunt u dit aangeven bij de organisatie.

