
ACTIEVOORWAARDEN

HEMA draai en win actie Nederland

ARTIKEL 1 : ACTIEVOORWAARDEN

Dit reglement beschrijft de officiële regels (hierna: “Actievoorwaarden”) van de HEMA
draai en  win actie Nederland (hierna: “Actie”).

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer te hebben kennisgenomen van
en in te stemmen met dit Actievoorwaarden.

ARTIKEL 2 : ORGANISATOR

De Actie is georganiseerd door:

HEMA handelend onder de naam: HEMA B.V. gevestigd te NDSM-straat 10, 1033 SB
Amsterdam,  Nederland (hierna: “HEMA”).

De Actie vindt plaats van 30-01-2023 tot en met 23-02-2023 in Nederland.

Voor informatie of vragen in verband met de Actie, gelieve contact op te nemen met
service@basebuilder.com.

ARTIKEL 3 : DEELNEMERS

Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt, over een e-mailadres beschikken en een officiële verblijfplaats in
Nederland hebben gedurende de duur van de Actie (hierna: “Deelnemer(s)”).

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:

● Minderjarige (personen onder de 18 jaar). Door het aanvinken van het
betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de Deelnemer dat hij
meerderjarig is;

● medewerkers van Basebuilder, haar distributeurs of filialen;
● medewerkers van HEMA;
● werknemers en andere leden van het personeel van elke met Basebuilder

gelieerde onderneming, (in)direct betrokken bij de creatie, ontwikkeling,
organisatie, administratie en/of promotie van de Actie;

● eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken
is bij deze Actie.

ARTIKEL 4 : DE ACTIE

4.1. Wijze van deelname



De Deelnemer ontvangt bij elke aankoop een gratis actiekaart in een van de
deelnemende winkels van HEMA tijdens de looptijd van de Actie. Op de actiekaart staat
een code waarmee de Deelnemer zich kan registreren op de website: win.hema.nl. De
actie wordt ook gepromoot via verschillende online kanalen. Na registratie op de
website (door middel van het invullen van het e-mailadres en de code  op de actiekaart)
en na akkoord te zijn gegaan met de actievoorwaarden, ontvangt de Deelnemer een
e-mail met een link om de deelname te bevestigen. De link gaat terug naar de website
win.hema.nl waar de Deelnemer zich nader dient te registreren (door middel van het
invullen van geslacht, geboortedatum, voornaam en achternaam). Tevens kan de
Deelnemer aangeven of hij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen (hierna: de
HEMA-nieuwsbrief) wilt ontvangen. Daarna ontdekt de Deelnemer welke prijs er
gewonnen is.

Deelname aan de Actie is gratis.

Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar een Deelnemer kan maximaal één (1) keer
een hoofdprijs winnen.

4.2. Aanduiding van de winnaars

De Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.1, maken kans op
een prijs.

De winnaar van een hoofdprijs wordt door een willekeurige loting bepaald en is
definitief en bindend. HEMA zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie
treden.

Winnaars ontvangen een bevestigingsmailtje met vermelding van de gewonnen prijs.

Indien HEMA niet binnen tien (10) dagen na de bekendmaking een reactie heeft
ontvangen van de prijswinnaar, is HEMA gerechtigd een nieuwe prijswinnaar aan te
wijzen.

ARTIKEL 5 : DE PRIJZEN EN KORTING

De volgende prijzen zullen toegekend worden:

● 5 x cadeaubon t.w.v. € 100,00
● 10 x cadeaubon t.w.v. € 50,00
● 1 x cadeaubon t.w.v. € 250,00
● 3.600 x een gratis tompouce (geldig t/m 26 februari 2023)



De uitgereikte prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. De prijzen mogen niet worden
doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Daarnaast ontvangen alle Deelnemers 15% korting (geldig tot en met 26 februari 2023)
voor in de webshop of in de winkel. De korting kan niet worden gecombineerd met
andere coupons, kortingen of aanbiedingen.  De korting kan ook niet worden gebruikt
voor producten die al in prijs zijn verlaagd.

HEMA is gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer HEMA het
vermoeden heeft dat de Deelnemer niet conform dit Actievoorwaarden handelt.

ARTIKEL 6 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

HEMA verwerkt voor deze Actie persoonsgegevens van de Deelnemer. Meer informatie
over privacy is te vinden op www.hema.nl/privacy-statement. De persoonsgegevens die
worden verwerkt in verband met de Actie zijn e-mailadres, voornaam, achternaam,
geslacht (optioneel) en geboortedatum van de Deelnemer.

De persoonlijke informatie van de Deelnemer wordt geregistreerd en opgeslagen in de
database van Basebuilder.

Basebuilder verwerkt deze gegevens met als doel winnaars te trekken voor deze
winactie.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de
Actie te waarborgen en winnaars tijdig op de hoogte te brengen.

Indien Deelnemers zich hebben aangemeld voor HEMA nieuwsbrief, zullen
persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in daarvoor bestemde
database.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te
ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige
link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht.

Persoonsgegevens die in het kader van de actie zijn verzameld worden tot uiterlijk 6
maanden na afloop van de actie bewaard, waarna deze worden verwijderd. Indien
Deelnemers zich tevens hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrief van
HEMA, zullen de persoonsgegevens door HEMA bewaard worden zolang de Deelnemers
aangemeld blijven, tot uiterlijk één jaar nadat Deelnemers zich hebben afgemeld.

HEMA schakelt verwerker Basebuilder in voor de verwerking mbt de winactie.

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of
verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten



tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er
ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Let op: het verwijderen van de persoonsgegevens van Deelnemer vóór de trekking kan
leiden tot diskwalificatie van de Actie. HEMA is dan namelijk niet meer in staat om de
Deelnemer op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Het recht op
verwijdering van de gegeven in het kader van deze actie kan enkel uitgeoefend worden
door een e-mail te richten aan service@basebuilder.com

Verdere vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar
privacy@hema.nl

ARTIKEL 7 : UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE ACTIE

7.1. HEMA heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van Deelnemers van de Actie
op grond van de volgende redenen:

● elke omstandigheid buiten haar controle;
● het opzettelijk verstoren van het Actiemechanisme of Actieverloop;
● het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of de Actievoorwaarden;
● elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
● in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in de Actievoorwaarden;
● het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens

bij registratie;
● enige andere reden die HEMA niet in overeenstemming acht met de geest van de

Actie.
● Poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Actie.

HEMA behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het
Actievoorwaarden en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde
Deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

7.2. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie of het Actievoorwaarden te wijzigen
en/of op te schorten, alsook om de Actie of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het
bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht,
waaronder maar niet beperkt tot, internet storingen, stroomstoringen, technische
defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internet piraterij, handelingen van
Deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke
beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die
buiten de redelijke controle van HEMA de organisatie van de Actie, de toepassing van
het Actievoorwaarden en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk
maakt.

In het geval dat de Actie wordt geschorst of geannuleerd door HEMA worden de
Deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde



website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat HEMA de Actieregels wijzigt,
worden de gewijzigde regels aan de Deelnemers per e-mail meegedeeld. De
Deelnemers kunnen de nieuwe Actieregels aanvaarden of zich terugtrekken van
deelname aan de Actie.

Wanneer de schorsing of annulering van de Actie of de Prijs het gevolg is van
handelingen van een of meerdere Deelnemers, zullen de betrokken Deelnemers
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door
HEMA ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de
Deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan HEMA niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. HEMA is niet
verplicht om een alternatieve Actie te organiseren of een alternatieve prijs aan te
bieden.

ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID

HEMA is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de prijs.

HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname) aan deze Actie.

ARTIKEL 9 : GESCHILLENREGELING

9.1 Elke klacht of geschil omtrent de huidige Actievoorwaarden kan worden gericht aan
service@basebuilder.com

9.2 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van de
Actievoorwaarden, verbinden de Deelnemer en HEMA zich ertoe overleg te plegen om
tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

9.3 Alle beslissingen van HEMA zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met
betrekking tot de Actie. Tegen deze beslissingen kan niet in bezwaar of beroep worden
gegaan.

9.4 In het geval één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden ongeldig of nietig
wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverkort van
toepassing.

9.5 De Actie, de Actievoorwaarden en enig ander aspect met betrekking tot de
verhouding tussen de Deelnemers en HEMA worden uitsluitend beheerst door en
geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder verwijzing
naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het
Nederlands recht gelden).



9.6 Indien een bepaling van de Actievoorwaarden onwettig, ongeldig of
niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid
geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in
de Actievoorwaarden.

ARTIKEL 10: OVERIG

De actuele Actievoorwaarden staan vermeld op win.hema.nl

HEMA behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen. In geval van
wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op
win.hema.nl

Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014

© Basebuilder BV

http://www.basebuilder.com/

