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ACTIEVOORWAARDEN

Actie “Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap t.w.v. €14,99”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Krijg een Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning 

Soap t.w.v. €14,99 cadeau.” Deze actie wordt georganiseerd door Princess Household Appliances B.V. te Tilburg 

(“PHA”).

SAMENVATTING VAN DE ACTIE

Koop een geselecteerde Princess Airfryer* en ontvang een Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap t.w.v. 

€14,99.

Wanneer je binnen de actieperiode van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 een geselecteerde Princess 

Airfryer* koopt, ontvang je een Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap t.w.v. €14,99. Om van de 

actie gebruik te kunnen maken kun jij je t/m 9 april 2023 aanmelden voor de actie op www.princesshome.eu/

kitchencleaningsoap.

Princess X The Gift Label 
KITCHEN CLEANING 
SOAP CADEAU!
Bij aanschaf van een
Princess Airfryer*! Kitchen Cleaning

Soap t.w.v. €14,99
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*DEELNEMENDE MODELLEN

ITEMNUMMER OMSCHRIJVING

01.182020.01.001 Princess Digital Aerofryer XL

01.182021.01.001 Princess Digital Aerofryer XL

01.182024.01.001 Princess Digital Aerofryer XL

01.182025.01.001 Princess Digital Aerofryer XXL

01.182026.01.001 Princess Digital Aerofryer XXL

01.182031.01.001 Princess Digital Airfryer 3,5L

01.182033.01.001 Princess Digital Aerofryer Deluxe

01.182037.01.001 Princess Smart Aerofryer

01.182050.01.001 Princess Digital Family Aerofryer

01.182051.01.001 Princess Digital Family Aerofryer

01.182055.01.001 Princess Aerofryer XXL

01.182060.01.001 Princess Digital Aerofryer Deluxe XXL

01.182061.01.001 Princess Digital Aerofryer 6,5L

01.182065.01.001 Princess Aerofryer Oven

01.182074.01.001 Princess Double Basket Aerofryer

01.182075.01.001 Princess Aerofryer Oven DeLuxe

01.182080.01.001 Princess Steam Aerofryer

01.182085.01.001 Princess Steam Aerofryer Oven 10L

01.182092.01.001 Princess Airfryer Grill

01.182238.01.001 Princess Digital Airfryer 4L

01.183014.01.001 Princess Aerofryer

VOORWAARDEN

Algemeen
1.1 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

1.2 Om de Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap en eventueel noodzakelijke updates over de actie  

 te kunnen ontvangen, is het nodig om je adres- en contactgegevens kenbaar te maken. Ter bescherming van  

 de persoonlijke levenssfeer van jonge mensen, dienen minderjarigen die deel willen nemen aan hun ouder(s)  

 of wettelijk vertegenwoordiger te vragen om namens hen aan de actie mee te doen. 

1.3 Maximaal één deelname per adres.

1.4 De actie geldt alleen voor deelnemers met een Nederlands adres.

Looptijd actie en vindplaats deelnameformulier
2.1 De actie loopt van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 of zolang de voorraad strekt. 

2.2 De inschrijving voor deelneming dient uiterlijk vóór 10 april 2023 door PHA ontvangen te zijn.

2.3 De deelnemer kan zich inschrijven middels het formulier op www.princesshome.eu/kitchencleaningsoap. 
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Noodzakelijke gegevens bij inschrijving
3.1 Deelname aan de actie staat open als je tijdens de looptijd van de actie (zie 2.1) een geselecteerde Princess  

 Airfryer* hebt gekocht. Zie “Deelnemende modellen” voor de items die deelnemen aan deze actie.  

3.2 De deelnemer moet in het inschrijfformulier ten minste invullen: 

  a. Voor- en achternaam

  b. Geboortedatum

  c. Straatnaam en huisnummer

  d. Postcode

  e. Stad

  f. Land

  g. E-mailadres

  h. Naam van de winkel

  i. Het aankoopbewijs (factuur/bon)

  j. De verklaring dat de deelnemer meerderjarig is

3.3 De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt, omdat dit noodzakelijk is om de actie goed uit te  

 kunnen voeren.

3.4 Bij de inschrijving kan PHA ook om extra informatie vragen, zoals waar je ons product gekocht hebt en of  

 deze actie daar een rol in speelde. Ook vragen wij of je het op prijs stelt om op de hoogte gehouden te  

 worden van toekomstige acties of nieuws over onze producten. Wij vinden het fijn als je dit ook invult, maar  

 dit is niet noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de actie. 

Hoe weet ik of het inschrijven is gelukt?
4.1 Na inschrijving zie je direct of de inschrijving is gelukt. Hierna worden je gegevens gecontroleerd en ontvang  

 je binnen twee weken een bevestiging of afwijzing.

4.2 Als het niet lukt om via het online formulier in te schrijven, kun je contact opnemen met PHA via dit   

 telefoonnummer +31 (0)88 5940400.

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

5.1 PHA gebruikt je contactgegevens om de Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap toe te kunnen  

 sturen. 

5.2 PHA is er zelf verantwoordelijk voor dat zij jouw persoonsgegevens overeenkomstig de daarvoor geldende  

 wet- en regelgeving verwerkt. Voor informatie over het privacybeleid kun je contact opnemen met PHA via  

 telefoonnummer +31 (0)88 5940400.

5.3 Na aanmelding controleert PHA of jouw inschrijving geldig is. Binnen twee weken ontvang je hierover   

 bericht. 

5.4 Nadat jouw aanmelding is goedgekeurd krijg je de Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap binnen  

 vier weken op het opgegeven adres toegestuurd. 

5.5 Je kunt de Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap t/m 9 april 2023 bij PHA aanvragen.
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Privacy
6.1 PHA verwerkt de persoonsgegevens die je in het inschrijfformulier invult overeenkomstig met de Algemene  

 Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens (contactgegevens) die wij nodig hebben om de  

 actie goed uit te kunnen voeren, verwerken wij op basis van die noodzaak, omdat je hebt aangegeven dat je  

 aan de actie mee wilt doen. 

6.2 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens en/of de toestemming  

 voor de verwerking in te trekken. Je kunt je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan: service@princess. 

 eu of door te bellen naar +31 (0)13 0900 5423. Intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende  

 kracht: verwerkingen die PHA vóór de intrekking op basis van de toestemming heeft gedaan, blijven   

 rechtmatig. Als je wil dat wij stoppen met de verwerking van jouw NAW-gegevens voordat de  

 Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap is verzonden, kun je daardoor in de praktijk niet meer  

 meedoen aan de actie. 

6.3 Als je extra informatie hebt ingevuld in het inschrijfformulier, of als je hebt geopteerd voor het ontvangen van  

 informatie over toekomstige acties en/of onze producten, dan kun je de toestemming daarvoor intrekken  

 zonder dat dit invloed heeft op jouw deelname aan de actie. 

6.4 Je hebt te allen tijde het recht om bij PHA op te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, en/ 

 of om deze te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. Je kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail  

 te sturen aan: service@princess.eu of door te bellen naar +31 (0)13 0900 5423. Als je gebruik wil maken van  

 deze rechten, kunnen wij je vragen om je te legitimeren, om zeker te weten dat je verzoek (alleen) betrekking  

 heeft op jouw eigen persoonsgegevens. 

6.5 Op deze actie is ook ons algemene privacybeleid van toepassing. Je vindt dat op: https://www.  

 princesshome.eu/nl-nl/privacybeleid. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij raden je  

 aan om het actuele beleid regelmatig te bekijken.  

Overige voorwaarden
7.1 PHA heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op  

 enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens  

 PHA of anderen. 

7.2 Princess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op welke wijze dan ook (direct of  

 indirect) mocht voortvloeien uit of samenhangt met de actie, tenzij de schade veroorzaakt zou zijn door  

 opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PHA.

7.3 De deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële of materiële compensatie indien de deelnemer niet  

 in staat is om de Princess X The Gift Label Kitchen Cleaning Soap te ontvangen. 

7.4 In aanvulling op deze actievoorwaarden zijn, voor zover deze zich voor toepassing op de actie lenen, op de  

 actie van toepassing: de algemene voorwaarden van PHA. Deze zijn te raadplegen op: www.princesshome. 

 eu/nl-nl/algemene-voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan ook worden opgevraagd  

 bij Princess Household Appliances B.V. via telefoonnummer +31 (0) 88 5940400. 

7.5 Bij deelname aan de actie worden de deelnemers deswege geacht op de hoogte te zijn van de   

 actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. 

7.6 Eventuele geschillen in verband met deze actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde  

 rechter in Nederland. Op de actie en alle rechtsvorderingen die daarmee samen mochten hangen, is   

 uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


