
ALGEMENE VOORWAARDEN “Kruiswoordpuzzel PCM/NOVA” 
Actie: Stuur het correcte antwoord in en win Fresh ’n Rebel Twins Wireless oordopjes. 
 
1. Definities 
In deze Algemene Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: 
Actie: De actie ‘Kruiswoordpuzzel PCM/NOVA’. Voor deze actie ‘Kruiswoordpuzzel PCM/NOVA’maken 
deelnemende schilders kans op één van de drie Fresh ’n Rebel Twins Wireless oordopjes.  
Aanbieder: PPG Coatings Nederland B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. 
Algemene Actievoorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden “Kruiswoordpuzzel PCM/NOVA”. 
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan de Actie deelneemt. 
Gegevens: De persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader van de Actie van Deelnemer 
verkrijgt. 
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Aanbieder en Deelnemer. 
Prijswinnaar: De winnaar van de Actie. 
2. Algemeen 
2.1. Door deelname aan de Actie accepteert Deelnemer deze Algemene Actievoorwaarden. 
2.2. Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te 
hebben. 
2.3. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn medewerkers van Aanbieder en derde(n)die betrokken 
zijn bij de organisatie van deze Actie. 
2.4. Deelname aan de Actie is kosteloos. 
2.5. Op deze Algemene Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen 
die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de Website, worden voorgelegd 
aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
3. Persoonsgegevens 
3.1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacybeleid van de Aanbieder kan op elk 
moment online worden geraadpleegd op https://www.sigma.nl/professional/privacy. 
3.2. Voor deelname aan de Actie kan gevraagd worden om Gegevens. Deze Gegevens worden gebruikt 
om 
de Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
3.3. Gegevens van Deelnemer worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is bepaald en/of dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 
4. Wijze van Deelname 
4.1. De Actie vindt plaats van  23 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 17:00 uur. Enkel 
aanmeldingen die de Aanbieder bereiken vóór 1 maart 2023 17:00 uur worden in aanmerking 
genomen voor deelname aan de Actie. 
4.2. Deelname aan de Actie is mogelijk door een mail te sturen met het correcte antwoord op de 
kruiswoordpuzzel. 
4.3. De winnaars worden voor 1 april 2023, persoonlijk op de hoogte gesteld van hun prijs. 
4.4. Wanneer de Prijswinnaar zijn prijs weigert in ontvangst te nemen, vervallen daarmee zijn rechten 
op 
de prijs. Indien een prijs – na het persoonlijk op de hoogte stellen – niet binnen twee maanden is 
ontvangen, dan verliest de Prijswinnaar het recht om aanspraak te maken op deze prijs. 
4.5. De prijs is strikt ondeelbaar, persoonlijk en iedere vorm van overdracht daarvan is daarom niet 
mogelijk. Eveneens is uitkering van de prijs in geld niet mogelijk. 
4.6. Discussie over de uitslag is niet mogelijk. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
5. Prijzen 



5.1. De prijs van de Actie is een set Fresh ’n Rebel Twins Wireless oordopjes. 
5.2. Uit de correcte inzendingen worden de prijswinnaars middels loting bepaald. 

 

6. Aansprakelijkheid 
6.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Aanbieder, is de Aanbieder is niet aansprakelijk 
voor 
enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met (deelname aan) de 
Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - de door haar, uitgekeerde prijzen, het 
wijzigen, 
onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijs. 
6.2 Aanbieder is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Aanbieder, ook niet aansprakelijk 
voor 
enige schade ontstaan door (het aanbieden van) de Actie als gevolg van (onder meer): 
a. Eventuele typ-, druk of zetfouten; 
b. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie; 
c. Het wijzigen of beëindigen van de Actie; 
d. De aanwijzing van een Winnaar; 
e. Tekortkoming(en) van derden waaronder post-of verzendingsbedrijven; en 
f. Enig (verborgen) gebrek aan een prijs. 
g. Enige misinterpretaties. 
6.2 Aanbieder verleent geen garantie op een prijs. 
7. Rechten Aanbieder 
7.1. De Aanbieder behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van Deelnemer te beëindigen, 
indien Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige toepasselijke 
wetsbepaling. 
7.2. De Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie 
te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 
8. Contact & Klachten 
Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over de Actie, neem dan contact met de Aanbieder op 
marketing.sigma@ppg.com. Deze Actievoorwaarden zijn eveneens te vinden op 
https://www.sigma.nl/over-sigma/innovaties/sigma-pearl-clean 

 

https://www.sigma.nl/over-sigma/innovaties/sigma-pearl-clean

