
 

 

  

 
 

1. Voor elke bestelde MXF Dakventilator ontvangt de klant één actieproduct naar keuze. 
2. De actie loopt van 1 juni tot en met 31 juli. Alleen bestellingen die geplaatst zijn in de 

genoemde periode, komen in aanmerking voor de actie. Bestellingen die geplaatst zijn vóór 1 
juni of na 31 juli, komen niet in aanmerking. 

3. Ned Air is voor de aanlevering van de actieproducten afhankelijk van derde partijen. Als de 
actieproducten niet meer aangeleverd kunnen worden door die derde partijen, zal Ned Air, 
indien de klant dat wenst, een vergelijkbaar product opsturen met een vergelijkbare 
inkoopprijs. 

4. De actieproducten worden alleen opgestuurd naar bedrijfsadressen, dus niet naar 
privéadressen. 

5. De actie geldt alleen voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. 
6. Groothandels zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. 
7. Het actieproduct kan niet verrekend worden voor korting op de dakventilatoren. 
8. Ned Air is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het actieproduct dat tijdens het 

transport is ontstaan. 
9. Als klanten het actieproduct om één of andere reden niet wensen te ontvangen, blijft het 

actieproduct eigendom van Ned Air bv. De klant kan na weigering van het product geen 
aanspraak meer maken op het product. 

10. Ned Air verstrekt de persoonsgegevens van de personen die het actieproduct toegestuurd 
krijgen niet aan derden. 

11. Deelnemers aan de actie geven toestemming aan Ned Air om hen via het e-mailadres 
waarmee het contact is verlopen, te benaderen voor vergelijkbare acties of hen 
nieuwsbrieven van Ned Air toe te sturen. 

12. Ned Air bv behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deelnemers van deelname 
uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, 
vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit 
vereisen. Indien de actievoorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dan is het 
uitsluitend aan Ned Air bv om te beslissen. 

13. Voor vragen of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met 
onze marketing- en communicatiemedewerker Klaas Roos via k.roos@nedair.nl of  
038 337 0824. 

14. Deelnemers aan de actie gaan akkoord met de actievoorwaarden. 
15. Deelnemers aan de actie doen mee op eigen risico. Ned Air is niet aansprakelijk voor welke 

schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband 
houdende met deze actie. 
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