
Algemene voorwaarden Kramp App weggeefactie 

1. Kramp Groep BV (de Promotor), gevestigd te Breukelaarweg 33, 7051 DW Varsseveld, keert enkele prijzen 

uit (de Weggeefactie) aan een beperkt aantal willekeurig gekozen gebruikers van de Kramp app teneinde 

het gebruik van de Kramp app te stimuleren. 

2. Voor de weggeefactie komen in aanmerking: klanten van Kramp, met uitzondering van werknemers van 

Kramp en hun directe familieleden en iedereen die op andere wijze betrokken is bij de organisatie van of 

het toezicht op de loting van de Weggeefactie. 

3. Wanneer iemand wordt geselecteerd als winnaar van de Weggeefactie, wordt hem/haar een bericht 

gestuurd om de prijs aan te bieden. Door in te stemmen met dit aanbod en een adres op te geven waar de 

prijs naartoe moet worden gestuurd, accepteert de winnaar de prijs en zijn deze algemene voorwaarden 

op hem/haar van toepassing. Het aanbod van de prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen op 

een ander persoon. 

4. Er is geen inschrijfgeld vereist om kans te maken op het winnen van een prijs bij de Weggeefactie. 

5. Er wordt slechts één deelname per klant-ID toegelaten. Meerdere deelnames vanuit dezelfde klant-ID 

worden geteld als één deelname. 

6. Deelname aan de Weggeefactie is mogelijk tot en met 18-06-2021. Na deze datum worden er geen 

deelnames aan de Weggeefactie meer toegelaten. 

7. Om kans te maken op het winnen van de Weggeefactie dient men de Kramp App te downloaden en een 

bestelling via de app te plaatsen van 18 mei tot en met 18 juni 2021. Gebruikers die de bovenstaande 

stappen uitvoeren tijdens de genoemde periode maken kans op een prijs binnen de Weggeefactie. 

8. De Promotor behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Weggeefactie en deze algemene 

voorwaarden zonder kennisgeving te annuleren of wijzigen, of de gehele actie stop te zetten. 

9. Indien enige derde die betrokken is bij de weggeefactie onjuiste gegevens over de prijzen aan enige 

deelnemer heeft verstrekt, is de Promotor hier niet verantwoordelijk voor. 

10. De prijs die wordt weggegeven is een Google Nest Mini. Er worden geen contanten of andere alternatieven 

aangeboden in plaats van deze Google Nest Mini, noch kan hier aanspraak op worden gemaakt. Bij de 

Weggeefactie wordt een beperkt aantal prijzen weggegeven en we behouden ons het recht voor om 

zonder voorafgaande kennisgeving de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde of 

een gelijksoortig apparaat. 

11. Winnaars van de Weggeefactie worden met behulp van een online tool willekeurig gekozen uit alle 

deelnames die door Kramp Groep BV zijn ontvangen en geverifieerd. 

12. Winnaars worden binnen 30 dagen na het einde van de Weggeefactie per e-mail en/of social media (indien 

van toepassing) hiervan in kennis gesteld door een marketingmedewerker van Kramp Groep BV of een 

marketingmedewerker van een lokale vestiging van Kramp. Om de betreffende prijs te kunnen ontvangen 

dient de winnaar een afleveradres op te geven. Nadat de prijs is afgeleverd zullen de gegevens van de 

winnaar niet meer worden gebruikt door Kramp en zullen deze worden verwijderd. Als er geen contact kan 

worden gelegd met de winnaar of als hij/zij de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving claimt, verliest 

hij/zij alle aanspraken op het ontvangen van de prijs. 

13. De Promotor zal de winnaar informeren wanneer en waar de prijs zal worden afgeleverd. 

14. Beslissingen van de Promotor met betrekking tot alle zaken in relatie tot de Weggeefactie zullen 

onherroepelijk zijn en hierover is geen correspondentie mogelijk. 

15. Eventuele geschillen zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van rechtbanken in Nederland. 

16. Alle correspondentie met betrekking tot deze actie vindt plaats door te e-mailen 

naar: socialmedia_global@kramp.com 



17. Deze actie is niet verbonden met en wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd 

door Facebook, Twitter of enige andere social media. U verstrekt uw informatie aan Kramp Groep BV en 

aan geen enkele andere partij. 


