
Actievoorwaarden Beoordeling van de Maand 

 

Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie Beoordeling 

van de Maand (hierna: de “Actie”), die georganiseerd wordt door HEMA B.V., gevestigd te (1033 

SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”). 

2. Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten van HEMA. Klanten onder de 16 dienen 

hiervoor toestemming te hebben verkregen van hun ouders/voogd (hierna: de “Deelnemer”). 

3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te 

stemmen met deze Actievoorwaarden. 

4. De Actie wordt gehouden van 01/07/2020 t/m 31/07/2020 (hierna: de “Actieperiode”).  

5. De Actie wordt maandelijks stilzwijgend met een maand verlengd, tenzij HEMA besluit volledig te 

stoppen met de Actie.  

6. Deelname aan de Actie is gratis. 

 

De Actie 
7. De Actie bestaat uit het schrijven van een beoordeling op HEMA.nl waarbij vijf Deelnemers 

maandelijks kans maken op een prijs. 

8. Deelname kan door een beoordeling te schrijven op de product pagina van het product dat zij 

hebben aangeschaft of door middel van het reageren op een beoordelingse-mail welke 

automatisch na een online aankoop wordt verstuurd.  

9. Deelname geldt alleen bij beoordelingen die tekst bevatten. Beoordelingen met alleen scores zijn 

uitgesloten van deelname.  

10. Deelnemers maken kans op de prijs door het aankopen van een product van HEMA en hierna over 

dit product/deze producten een beoordeling te schrijven op hema.nl. Iedere maand tijdens de 

Actieperiode worden de vijf beoordelingen die het meest behulpzaam zijn gebleken, beloond met 

de Prijs. De meest behulpzame beoordeling wordt maandelijks bepaald aan de hand van 1) het 

aantal ‘ja deze beoordeling is nuttig’ stemmen op de product pagina van het desbetreffende 

product en 2) een driekoppige jury van het e-Commerce team van HEMA. De jury bepaalt mee, om 

ook beoordelingen die later in de maand geschreven zijn een eerlijke kans te bieden, daar 

beoordelingen in het begin van de maand simpelweg meer tijd hebben om positieve stemmen te 

vergaren.  

11. Deelname geldt op basis van de datum waarop de beoordeling geschreven en ingediend is door de 

Deelnemer. Ook als de daadwerkelijke publicatie van de beoordeling in de volgende maand 

plaatsvindt, geldt de datum van indienen. De aankoopdatum van het product is dus niet van 

belang. 

12. De prijswinnaar wordt maandelijks bekend gemaakt via e-mail en daarbij zal het verzoek worden 

gedaan om met HEMA contact op te nemen voor het delen van de benodigde gegevens t.b.v. het 

uitreiken van de prijs.   

13. 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.  

14. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar een deelnemer kan maximaal 1 keer per maand winnen. 

 

De Prijs 
15. Er zijn tijdens de Actieperiode in totaal 5 prijzen te winnen.  

16. De Prijs betreft online shoptegoed T.w.v. 10 euro. 

17. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 

18. De Prijs is eenmalig te verzilveren en alleen te verzilveren voor het volledige bedrag van 10 euro. 

Bij bestellingen onder de 10 euro ontvangt de Deelnemer geen wisselgeld noch is het mogelijk om 

het overgebleven bedrag bij een volgende bestelling te gebruiken.   

19. De Prijzen mogen niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden 

gebruikt. 

20. HEMA is gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer HEMA het vermoeden 

heeft dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.  



 

 

Privacy 
21. In het kader van de Actie zullen door HEMA persoonsgegevens worden verzameld voor het 

organiseren en het uitvoeren van de Actie en voor het versturen van de Prijzen. 

22. De persoonsgegevens dienen volledig en correct te zijn ingevuld, zodat HEMA contact op kan 

nemen met de winnende Deelnemers.  
23. HEMA zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.   

 

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

25. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welken aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt 

met (deelname) aan deze Actie. 

 

Overig 
26. De actuele Actievoorwaarden staan vermeld op https://www.hema.nl/klantenservice/beoordelingen  

27. 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 

https://www.hema.nl/klantenservice/beoordelingen  

28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA, 

telefonisch te bereiken via 020-224 2424 

29. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.   
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