
Utrecht, 19 januari 2021 

 
ACTIEVOORWAARDEN ‘Stiho Spaar voor je eigen thuisbioscoop actie’ 
 
ALGEMEEN 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Spaar voor je eigen thuisbioscoop actie’ van Stiho B.V. 
(verder te noemen: “de aanbieder”).  
 
PRIVACY 
Alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, worden in overeenstemming met de General 
Data Protection Regulation (GDPR) gebruikt. Er worden alleen persoonlijke gegevens gevraagd ten 
behoeve van de afhandeling van de actie. Deze worden uitsluitend gebruikt voor deze actie, tenzij je 
hebt aangegeven in de toekomst vaker acties van Stiho te willen ontvangen. Elke e-mailing bevat een 
link waarmee je je ten alle tijden automatisch kunt uitschrijven. Wil je tussentijds uitgeschreven 
worden uit de database, stuur dan een e-mail naar marketing@stiho.nl 
 
COOKIES 
Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die 
cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type 
cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt 
geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact 
met je te krijgen, en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten 
van Google/ Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo 
te doen, zijn wij beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te 
zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan 
moet je de Google/Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe 
zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy 
Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends on Demand. 
 
TOEPASSELIJK RECHT 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter. 
 
ACTIEVOORWAARDEN: ‘Spaar voor je eigen thuisbioscoop’ 
1. Deelnemen kan van 18 januari t/m 17 april 2021. Minderjarige deelnemers hebben voor deelname 
toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig 
2. Om in aanmerking te komen voor de cadeaus binnen deze actie moeten de orders online geplaatst 
zijn en is de minimale waarde per order: €750,-  
3. Cadeaus zullen 1x per maand o.b.v. een uitdraai uit de Stiho systemen bepaald worden 
4. Indien recht op een cadeau zal de klant persoonlijk bericht van Stiho per mail ontvangen 
5. Voor het sparen van deze actie geldt: bij twee online orders boven de €750,- krijg je het 
snackpakket, bij vier online orders boven €750,- de zitzak en bij zes online orders boven de €750,- 
ontvang je ook nog de mini beamer 
6. Binnen deze actie kun je maximaal drie cadeaus sparen. 
7. Per cadeau kan je er als deelnemer maximaal eén ontvangen: 1 snackpakket, 1 zitzak en 1 mini 
beamer 
8. De details van de cadeaus kunnen afwijken van de foto's 
9. De uiterste besteldatum om te sparen is 17 april 2021 
10. Het maximaal aantal uit tegeven cadeaus zal door de aanbieder bepaald worden en kan 
tussentijds worden aangepast. Evenals dat de aanbieder het recht heeft om het uitkeren van cadeaus 
tussentijds te beeindigen 
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11. Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
12.. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Stiho / DSG / Bouwmaat / Baars & Bloemhoff, 

haar reclamebureau, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische 

zin betrokken is bij deze actie. 

13. Deelnemers die hebben gereclameerd ontvangen uiterlijk binnen 3 weken na het indienen van 

hun klacht een schriftelijke reactie. 

14. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via 

marketing@stiho.nl 

15. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname. 

16. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen. 

17. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect 

wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijs. 

18. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door grove schuld of 

nalatigheid is veroorzaakt. 

19. De aanbieder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 

verstrekken prijs. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs, anders 

dan normaal doen geldend voor deze prijs. 

20. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

21. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection 

Regulation (GDPR). 

 

 


