
Actievoorwaarden film(s) cadeau bij aankoop van producten BCC 
 
1.   Algemeen  
1.1 Toepasselijkheid  
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘film 

cadeau bij aankoop producten BCC’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van BCC Elektrospeciaalzaken 
B.V. statutair gevestigd te Schiphol-Rijk en kantoorhoudende aan de Bellsingel 61 te (1119 NT) Schiphol-Rijk, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33157765. De 
promotionele Actie ‘film cadeau bij aankoop van producten BCC’ wordt georganiseerd door BCC 
Elektrospeciaalzaken (hierna: ‘’BCC’’) in samenwerking met Pathé Thuis. De actievoorwaarden zijn leidend. De  

1.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is BCC gerechtigd 
één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de 
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 
 
2. De Actie  
2.1 Specificatie actie 
2.1.1 Deze Actie loopt van maandag 19 februari t/m 4 maart 2018 23.59 uur hierna te noemen: ‘actieperiode’. 
2.1.2 Deelnemers die meedoen aan de actie buiten de actieperiode komen niet in aanmerking voor de prijs.  
2.1.2 Bij aankoop van een door BCC aangewezen product ontvangt de Deelnemer één unieke code. Een unieke 

filmcode geeft recht op 1, 2, 5 of 10 films, dit is afhankelijk van de gedane aankoop.  
2.2.3  De unieke geeft recht op een film naar keuze uit het gehele assortiment van Pathé Thuis. De unieke filmcodes 

kunnen tot en met 10 juni 2018 alleen worden verzilverd via www.pathe-thuis.nl/bcc   
2.2.4  De unieke filmcodes zijn niet inwisselbaar voor contant geld en zijn niet geldig in combinatie met andere 

acties en kortingen.   
2.2.5 De unieke filmcodes kunnen alleen worden ingewisseld op www.pathe-thuis.nl/bcc en niet via vestigingen 

van BCC of bioscopen van Pathé.   
2.2.6 Bij het niet ontvangen van een unieke filmcode dient de klant zelf contact op te nemen met BCC. 

Contactgegevens zijn te vinden zijn te vinden op www.bcc.nl/pathethuis   
2.2.7 BCC en/of Pathé Thuis en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor 

welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende 
met deze actie.  

 
3. Deelname   
3.1  Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de 

deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.  
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
3.3  Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor de aankoop van een product bij BCC 

en de kosten van het internetgebruik voor het kijken van een film. 
 
4. Pathé Thuis   
4.1  BCC werkt voor deze Actie samen met Pathé Thuis. Indien er problemen van welke aard dan ook zijn met de 

website van Pathé Thuis en/of het kijken van de gekozen film, dan kan de deelnemer zich rechtstreeks tot 
Pathé Thuis wenden via het volgende emailadres: support@pathe-thuis.nl of via het volgende 
telefoonnummer: 0900 72 84 386 
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5. Aansprakelijkheid   
5.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.  
5.1  BCC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband 

met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.  
5.2  BCC en/of Pathé Thuis en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door BCC bij 

deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm 
dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.  

5.3  BCC is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of 
nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van 
gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite 
of links naar de websites van derden. 

 
6. Slotbepalingen   
6.1 Voorbehoud 
6.1  BCC behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:  

a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik 
maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, fraudeleus handelen en/of de 
actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden. 

b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken 
en/of te beëindigen. 

c. deze actievoorwaarden, overige actievoorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te 
beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele wijzigingen 
worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van deze 
actievoorwaarden.  

6.1  Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.  
6.2  Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van 

wijzigingen van BCC. 
 
7. Vragen en klachten 
7.1  Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 

Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
7.2 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC-hoofdkantoor via 

e-mailadres actie@bcc.nl  
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