Laatste update: 16-08–2018

© Congreats

Actie voorwaarden
Deze actie voorwaarden gelden voor de volgende actie: ‘win willekeurig de kosten van jouw
hosting pakket en/of domeinnaam terug.’
CHost (hierna genoemd als ‘CHost’) is een handelsnaam en onderdeel van Congreats.
Zakelijke gegevens van Congreats:
KvK nummer: 62837648
BTW nummer: NL224485738B01
E-mailadres: info@congreats.com
Telefoonnummer (NL): +31 (0) 85 06 56 87 4
Website: www.congreats.com
Adres hoofdlocatie: De Eg 9, 6562PC, Groesbeek, Nederland
In deze actie voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die gebruik
maakt van deze actie van CHost.
Van deze actie voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien CHost of Congreats hier
schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.
Congreats en CHost behouden het recht om deze actie voorwaarden op ieder moment aan te
passen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en oﬀertes door CHost, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging
van CHost of door feitelijke uitvoering door CHost komt een overeenkomst tot stand.
2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, oﬀertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
afbeeldingen en documenten strekken slecht ter indicatie. Geringe afwijkingen komen
derhalve niet voor rekening en risico van CHost.
3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van CHost ontheﬀen haar van
de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
4. De klant dient producten de bestellen om automatisch deel te nemen aan deze actie.

Uitvoering van de overeenkomst
1. De actie zal willekeurig worden uitgevoerd. Er zit geen deadline aan deze actie.
2. Er kunnen een willekeurig aantal winnaars zijn. Winnaars worden altijd op de hoogte gebracht
via de informatie die bekend is. De winnaar moet binnen 2 dagen reageren.
3. Mocht de winnaar niet (op tijd) reageren, dan zal er een andere winnaar worden uitgekozen.

Prijzen
1. Enkel de kosten die gemaakt zijn voor het gekozen specifieke product worden uitbetaald.
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Betaling
1. Uitbetaling gebeurd via Congreats Wallet. De kosten worden bij het balans opgeteld. De klant
kan het balans daarna gebruiken voor een andere dienst waar Congreats Wallet gebruikt kan
worden. In een enkel geval kan het balans ook worden uitbetaald naar een IBAN rekening.
Hierop gelden de Congreats Wallet voorwaarden.
2. De uitbetaling wordt zo snel mogelijk gedaan na het winnen van de promotie.

Aansprakelijkheid
1. CHost is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van deze
actie.

Ontbinding en beëindiging
1. CHost is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant
zich niet houdt aan deze actie voorwaarden, de algemene voorwaarden van CHost en de
Terms of Service van Congreats (die hier te vinden zijn: https://congreats.com/grts_nl.pdf).

