Algemene Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Agrifirm
NWE BV, gevestigd te Apeldoorn, Landgoedlaan 20, 7325 AW (hierna: “Agrifirm”) of een van
haar groepsmaatschappijen georganiseerde promotionele acties (hierna: “deze Actie”), tenzij
uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1. Toepasselijkheid
1.1 Door deelname aan deze Actie, gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van
deze Actievoorwaarden.
1.2 Agrifirm is te allen tijde gerechtigd, indien omstandigheden daartoe leiden, zonder
voorafgaande kennisgeving en op eigen inzicht deze Actie te beëindigen, wijzigen of aan te
passen, zonder dat Agrifirm daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden
is jegens de deelnemers. In het geval de Actievoorwaarden worden aangepast of deze Actie
wordt gewijzigd, beëindigd of aangepast, zal Agrifirm dit via www.agrifirm.nl/actievoorwaarden
bekend maken.
1.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd,
is Agrifirm gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk
de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of
vernietigbaar te zijn.
1.4 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Zutphen.
1.5 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Agrifirm.
1.6 Door deelname aan deze Actie verklaren deelnemers zich akkoord met opname van hun
persoonsgegevens in de systemen van Agrifirm en gaan er tevens mee akkoord dat deze
gegevens worden gebruikt in het kader van de Agrifirm-dienstverlening en voor
marketingdoeleinden conform het privacy statement van Agrifirm
(https://www.agrifirm.nl/footer-items/privacyverklaring/). De deelnemer heeft te allen tijde
de mogelijkheid deze toestemming in te trekken door middel van het sturen van een e-mail
naar klantenservice@agrifirm.com o.v.v. naam, e-mailadres en geboortedatum en intrekking
marketingtoestemming.
1.7 Gebruik van een eventuele gewonnen prijs van de actie is voor rekening en risico van de
winnaars. Agrifirm kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden
of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
2. Deelnemers
2.1 Een deelnemer (hierna: ‘Deelnemer’) kan zich slechts eenmaal aanmelden per Actie.
2.2 Deelname staat open voor iedere in Nederland gevestigde eenmanszaak, Vennootschap
onder Firma, Maatschap of Besloten Vennootschap met melkvee en/of jongvee.
2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten, mochten
deze van toepassing zijn.

2.4 Agrifirm is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens
(telefoonnummer, e-mail -of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of
voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of
verloren gegane gegevens van de Deelnemer.
2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een onderneming die middels een derde
partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Agrifirm behoudt zich het recht voor om
dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
2.8 Agrifirm heeft het recht om een Deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de
Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze
fraude pleegt of probeert te plegen.
2.9 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief
dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele
participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.
3. Promotie - in geval van een winactie of promotioneel kansspel
3.1 De te winnen prijzen gekoppeld aan deze Actie worden vermeld op de betreffende
actiepagina. Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs
per Actie uitgekeerd op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Bij weigering of niet aanvaarding van de
prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Agrifirm
zal in dit geval gerechtigd zijn een andere winnaar te benoemen.
3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald,
komen voor rekening van Agrifirm, tenzij anders vermeld.
3.3 Agrifirm stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin
zij deze op dat moment verkeren. Agrifirm is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of
verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief
eventuele schade veroorzaakt door transport).
3.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan
eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs).
Eventuele foto’s en video’s van de prijsuitreiking kunnen door Agrifirm dan wel door de partij
die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden Agrifirm
is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.
3.5 De trekking geschiedt waarbij de prijs geheel willekeurig aan een prijswinnaar wordt
toegekend of waarbij de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Nadat
de uitslag bekend is, wordt de prijswinnaar zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte gesteld
van de gewonnen prijs. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt
afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de
uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.6 3.6 De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld (“Bevestiging”). De winnaar heeft 2
dagen om de prijs te accepteren. Onder accepteren wordt verstaan: bevestigen dat hij/zij de
prijs accepteert en het tijdig ter beschikking stellen van alle in de Bevestiging gevraagde
informatie. Indien de winnaar de prijs niet tijdig en deugdelijk accepteert vervalt zijn/haar recht
op de prijs. In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Actie geleverd
aan het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft Agrifirm het recht de
winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats op de betreffende website

2/3

bekend te maken. Eventuele video’s en foto’s van de prijsuitreiking worden gebruikt voor
marketingactiviteiten van Agrifirm.

4. Actievoorwaarden ‘Bulk aan kennis’
4.1 De actieperiode van de ‘Bulk aan kennis…’-weken loopt van 31 oktober 2022 tot en met 11
december 2022.
4.2 Het actieaanbod is door Agrifirm vastgesteld en beperkt beschikbaar. En wordt verstrekt op
basis van beschikbaarheid (op=op).
4.3 Indien het gewenste aanbod niet meer beschikbaar is in de actieperiode, dan kan het
aanbod niet worden aangeboden en evenmin op een later tijdstip worden toegepast.
5. Persoonsgegevens en Privacy
5.1 Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer aan Agrifirm toestemming alle
gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Agrifirm noodzakelijk acht voor de
organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen, alsmede ten behoeve van (direct)
marketing doeleinden en het verzenden van voor de deelnemer interessante informatie,
waaronder begrepen toekomstige promotionele acties.
5.2 De Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling
en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden
gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy -en cookie beleid van Agrifirm.
6. Klachten
6.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Deelnemer aan
Agrifirm kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde
envelop naar Agrifirm op het adres Landgoedlaan 20, 7925 AW te Apeldoorn of een e-mail te
sturen aan klantenservice@agrifirm.com.
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