
Actie voorwaarden Insta Sale augustus 2021: 

 

Bij deelname aan de Insta Sale gaat de deelnemer akkoord met onderstaande 
actievoorwaarden en spelregels. 

1. (Win)acties en prijsvragen worden uitgeschreven door Sus n Eco gevestigd in Gouda. 
2. Iedere deelnemer kan op meerdere producten reageren via Instagram chat of e-mail 

(contact@susneco.nl), alle producten worden na betaling verstuurd.  
3. Minderjarige deelnemers verklaren voor deelname toestemming te hebben van een 

ouder of verzorger. 
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie, wanneer daar naar gevraagd wordt: Naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres. 

5. Producten die gekocht zijn via de Insta Sale kunnen NIET retour gestuurd worden. 
6. Deelnemen aan de Insta Sale kan wereldwijd, let wel: alle verzendkosten van de 

producten zijn voor eigen rekening. Uiteraard kan je je bestelling ook ophalen in 
Gouda na het maken van een afspraak. De verzendkosten in Nederland bedraagt voor 
brievenbus: €4,10 en voor pakket: €6,95. 

7. Producten die je besteld via de Insta Sale kunnen niet gecombineerd worden met 
producten van de webshop. Het bedrag wat op Instagram staat geldt. Je kan wel 
aangeven dat je ook via de webshop besteld hebt (met bestelnummer) dan kunnen we 
beide zendingen in dezelfde verpakking naar je toe sturen.  

8. De producten wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Sus n Eco is niet 
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de producten, noch 
voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. (Er zijn producten bij die 
over de “best before” datum zijn, maar nog wel prima te gebruiken.) 

9. De persoonsgegevens die in het kader van acties of prijsvragen worden verkregen, 
worden alleen gebruikt door Sus n Eco voor de betreffende actie en worden niet aan 
derden verstrekt. Indien de verzending van een prijs via een derde partij verloopt 
zullen persoonsgegevens met betrekking tot verzenden wel met deze partij gedeeld 
worden. 

10. Betaling gaat middels een betaalverzoek of overboeking vooraf. 
11. Bij het verstrekken van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s voor deelname aan een 

actie, geef je Sus n Eco toestemming deze op de website en sociale media te plaatsen.  
12. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 

uitgesloten van deelname. 
13. Sus n Eco is gerechtigd te allen tijde, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving de voorwaarden gedurende de looptijd van een actie te wijzigen of aan te 
passen. Daarnaast kan de actie zonder opgave van reden worden gestaakt, gewijzigd of 
aangepast, zonder dat Sus n Eco daarvoor een vergoeding voor schade hoeft te betalen. 
Wijzigingen of aanpassingen zullen altijd op passende wijze publiekelijk bekend 
worden gemaakt via www.susneco.nl. 

 


