Algemene Actievoorwaarden Voorjaarscampagne Folder
Actievoorwaarden Voorjaarscampagne Folder(“Actie”) wordt georganiseerd door Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.,
Rijksstraatweg 31, 2171 Sassenheim (“Sikkens Center”). Sikkens Center behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden
geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor
eventuele nadelige gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook. Deze Actie is geldig voor professionele eindgebruikers die ingeschreven staan in de Kamer van
Koophandel. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op deze Actie. Deelnemer kan de actie alleen verkrijgen in een van
de Sikkens Centers in Nederland (zie www.sikkenscenter.nl/stores). De looptijd van de Actie is van 19 april t/m 14 mei 2021.
Sikkens Center is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer of derden, die direct of indirect te maken heeft
met de Actie. Sikkens Center kan niet aansprakelijk worden gesteld bij annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van
de Actie, indien de omstandigheden dit naar het oordeel van Sikkens Center vereisen. In geval van misbruik, misleiding,
bedrog of schending van de actievoorwaarden behoudt Sikkens Center zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten. Door deelname aan de Actie aanvaardt de deelnemer onderhavige
algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

Specifieke actievoorwaarden Paint acties:
Buitenmuurverven actie met gratis grondlaag (Bij aanschaf van 1 x 10L Buitenmuurverf 1 x voorstrijk GRATIS)
• Van toepassing op onderstaande actieproducten
• Alleen 10L
• Op kleur gemaakt
• Met behoud van bestaande condities
Deelnemende producten: Alpha Topcoat, Alphaloxan, Alphatex IQ, Alphatex IQ Mat, Alphaloxan Flex, Alpha
Primer, Alpha Fix en Alpha Aquafix.
Buitenmuurverven actie in combinatie met inspectiekoffer (Bij aanschaf van 4 x 10L Buitenmuurverf 1 gratis Inspectiekoffer
(t.w.v. 458,35) & een gratis Inspectietraining (t.w.v. 140 euro))
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Van toepassing op onderstaande actieproducten
Alleen 10L
Op kleur gemaakt
Zonder behoud van bestaande condities
Geldig voor 1 persoon (per verkochte actie)
Alleen van toepassing op trainingen te volgen in 2021
Inschrijven voor de training kan alleen door tijdens de actieperiode aan te melden via de website
(https://www.sikkens.nl/nl/services/cursussen ) en het insturen van de factuur van de actie aankoop (4
emmers buitenmuurverf + gratis inspectiekoffer) naar SikkensCenter.Support@akzonobel.com.

Deelnemende producten: Alpha Topcoat, Alphaloxan, Alphatex IQ, Alphatex IQ Mat, Alphaloxan Flex

Specifieke actievoorwaarden Non-paint acties:
Alle getoonde Non-paint acties zijn zonder behoud van bestaande condities.

