
Actievoorwaarden “Huiskamerconcert Maan” 2021 

 

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

“Huiskamerconcert Maan” (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 6 december 2021 t/m 20 december 2021 (hierna: de 

“Actieperiode”).  

5. Deelname aan de Actie is gratis. 

6. HEMA is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging 

vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel 

mogelijk op https://www.hema.nl/klantenservice/actievoorwaarden worden geplaatst onder 

vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

Deelname  
7. Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde 

prijs indien de uitvoering hiervan onmogelijk is. 

8. Deelname is uitgesloten voor: 

a. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en; 

b. medewerkers van HEMA, en; 

c. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij 

deze actie. 

9. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien 

een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft HEMA het 

recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de 

te winnen prijs te laten vervallen. 

10. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft HEMA het recht om 

deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten 

vervallen. 

11. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar een deelnemer kan maximaal 1 keer winnen. 

12. HEMA is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 

 

De Prijs 
13. Er is tijdens de Actieperiode in totaal één (1) huiskamerconcert van Maan te winnen (hierna: de 

“Prijs”).  

14. Je kunt meedoen aan de Actie door de coupon (op pagina 76 van het HEMA kerst 

cadeaumagazine) in te vullen en vervolgens in te leveren in de ‘Maan kubus’ – die te vinden zijn in 

alle Nederlandse HEMA filialen - voor 21 december 2021.  

15. De volgende voorwaarden zijn verbonden aan het incasseren van de Prijs:  

a. De ‘huiskamer’ van de (door de winnaar) genomineerde moet in Nederland zijn; en,  

b. De (door de winnaar) genomineerde mag maximaal 20 personen uitnodigen bij het 

huiskamerconcert mits er 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Indien het niet 

mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden zal HEMA bepalen (o.a. aan de hand van de 

grootte van de ‘locatie/huiskamer) hoeveel genodigden er wel toegelaten kunnen worden; 

en,  

c. Alle genodigden van de (door de winnaar) genomineerde zullen op locatie – voorafgaand 

aan het huiskamerconcert - een COVID-19 sneltest (laten) afnemen. Alleen met een 

negatieve testuitslag mag de huiskamer vervolgens betreden worden; en,   

d. Alle partijen streven ernaar om het huiskamerconcert vóór 10 januari 2022 plaats te laten 

vinden. Dit wordt in goed overleg met elkaar afgestemd. Als het door (aangescherpte) 

COVID-19 overheidsmaatregelen niet langer mogelijk is om het huiskamerconcert voor 10 

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


januari plaats te laten vinden zal in overleg met de Deelnemer een nieuwe datum worden 

bepaald na februari 2022.  

16. De winnaar van de Actie zal worden bepaald door een deskundige jury. De jury zal uiterlijk 24 

december 2021 de winnaar van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, 

creativiteit.  

17. De winnaar van de Actie zal op 24 december via de sociale mediakanalen (Facebook en 

Instagram) van HEMA bekend worden gemaakt. Daarnaast zal met de winnaar van de Actie 

zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. Vervolgens zal de 

winnaar in week van 20 december een cadeaucheque ontvangen die de winnaar vervolgens 

kan overhandigen aan de genomineerde.  

18. Indien HEMA niet binnen drie (3) dagen na de bekendmaking een reactie heeft ontvangen van de 

prijswinnaar, is HEMA gerechtigd een nieuwe prijswinnaar aan te wijzen.  

19. De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 

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

gebruikt.  

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

heeft dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.  

22. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt 

niet gecorrespondeerd. 

 

Privacy & publiciteit  
23. De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door HEMA alleen gebruikt ten 

behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over 

een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming 

heeft gegeven, kan HEMA een deelnemer informatie verstrekken over HEMA en aan HEMA 

verwante onderwerpen. 

24. HEMA zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.   

25. Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de 

prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal 

rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire 

activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat 

hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan 

publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

 

Aansprakelijkheid 
26. HEMA en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met 

de Actie. 

27. HEMA is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen 

waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet 

werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. 

 

Overig 
28. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

HEMA. 

29. De actuele Actievoorwaarden staan vermeld op 

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

30. HEMA behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te 

wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

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

telefonisch te bereiken via 020-224 2424.  

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