
ACTIEVOORWAARDEN MHK BERGHOFF® Downdraft-panactie: 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “BergHOFF®  
Downdraft-panactie” (verder te noemen “de actie”) van ondernemers  
aangesloten bij MHK Nederland, gevestigd te IJsselstein aan de Einsteinweg 23C.  
Hierna te noemen MHK. 

1.  Deze actie loopt van 1 juli 2020 tot 31 oktober 2020. 
2.  Om zich voor deze actie te kwalificeren, dient een keuken te worden aangeschaft met een  
 inductiekookplaat met afzuigsysteem van Bosch, Siemens of Neff binnen de bovengenoemde  
 actieperiode.  
3.  Deze actie geldt uitsluitend op producten, die gekocht zijn bij winkels aangesloten bij MHK en  
 geleverd zijn via BSH Huishoudapparaten B.V. Hoofddorp.
4.  Bij aankoop van de keuken ontvangt u een voucher die via de webshop www.downdraftpan- 
 cadeau.be kan worden ingewisseld voor een BergHOFF® Downdraft-pan. Bij bestelling van  
 de pan dient u akkoord te gaan met de voorwaarden welke conform de AVG wetgeving zijn  
 opgesteld. 
5.  Vouchers dienen binnen 12 maanden na ontvangst van de voucher te worden ingewisseld via
  de webshop.
6.  Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze  
 actievoorwaarden.
7.  De consument ontvangt de BergHOFF® Downdraft-pan uiterlijk 4 weken na bestelling. 
8.  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
9.  Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per commissie.
10.  Het is niet mogelijk de BergHOFF® Downdraft-pan in te wisselen voor contanten.
11.  MHK behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op  
 misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te  
 ondernemen als misbruik wordt vermoed.
12.  Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u  
 melden via het volgende e-mailadres: info@mhk.nl 
13.  Voor de uitvoering van deze actie maakt MHK gebruik van de diensten van een uitvoerend  
 bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden  
 documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten  
 er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met  
 u opnemen.
14.  Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden uitsluitend gebruikt voor  
 actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie.  
 Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet  
 misbruikt voor reclamedoeleinden. 
15.  MHK en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk  
 worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer.  
 MHK en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet
 aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of  
 indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie. 
16.  MHK behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie  
 eerder te beëindigen. MHK is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige  
 schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
17.  Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op  
 geen enkele wijze een verplichting voor MHK.
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