
 
 Actievoorwaarden ‘Gratis 2x digifoto Starter magazine’  
 
1. Algemeen  
1.1 Toepasselijkheid  

1.1.1 De actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Gratis 2x 
digifoto Starter magazines’, die wordt georganiseerd door BCC Elektrospeciaalzaken B.V. gevestigd 
te Schiphol-Rijk, Bellsingel 61, 1119 NT, hierna te noemen: 'BCC', in samenwerking met Clipboard 
Publishing gevestigd te Rijswijk, Delftweg 147, 2289 BD.  

1.1.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden.  

 
2. De actie  
2.1 Specificatie actie  

2.1.1 De actie vangt aan op maandag 25 juni 2018 en eindigt op zondag 29 juli 2018 23.59 uur, 
hierna te noemen: 'actieperiode’. Aanmelden na 29 juli is niet meer mogelijk.  

2.1.2 Bij aankoop van geselecteerde Canon en Sony camera’s, welke in de BCC winkel en op BCC.nl 
zijn gemarkeerd met een button, ontvang je na aanmelding via http://mijn.clipboard-

publishing.nl/digifoto/bcc/ een proefabonnement van twee edities van het magazine digifoto 
Starter. Hierbij moet via het aanmeldformulier op http://mijn.clipboard-publishing.nl/digifoto/bcc/ 
een duidelijke, leesbare foto van de kassabon of het aankoopbewijs van BCC.nl met de 
deelnemende camera worden geupload.  

2.1.3 Om in aanmerking te komen voor het proefabonnement digifoto Starter dienen de 
geselecteerde Sony en Canon camera’s aangeschaft te zijn van maandag 25 juni 2018 t/m zondag 
29 juli 2018 23.59 uur.  

2.1.4 De eerste editie die je ontvangt is editie 3.2018 welke begin september verschijnt.  

2.1.5 Na 2x stopt het proefabonnement automatisch.  

2.1.6 Na 1000 aanmeldingen sluit het aanmeldformulier en is het niet meer mogelijk om in 
aanmerking te komen voor het proefabonnement op digifoto Starter.  

2.1.7 Het gratis proefabonnement is niet inwisselbaar voor geld of andere producten.  

2.1.8 Maximaal één gratis proefabonnement per adres.  

2.1.9 Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.  
 
2.2 Deelname  

2.2.1 De actie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in 
Nederland woonachtig zijn, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als 
bewoner staan ingeschreven. De leeftijd moet op verzoek van BCC kunnen worden bewezen.  

2.2.2 Van deelname aan de actie zijn tevens uitgesloten: medewerkers van BCC, aan BCC gelieerde 
ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze 
actie betrokken zijn.  

2.2.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het 
gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.  

 
3. Aansprakelijkheid  
3.1 Aansprakelijkheid BCC  

3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.  

3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.  

3.1.3 BCC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen via e-mail, 
Facebook of Twitter. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:  

 

http://mijn.clipboard-publishing.nl/digifoto/bcc/
http://mijn.clipboard-publishing.nl/digifoto/bcc/
http://mijn.clipboard-publishing.nl/digifoto/bcc/


 enig technisch mankement en/of vertragingen;  

 mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).  
3.1.4 BCC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het 
voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele 
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door BCC openbaar 
gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan BCC worden 
tegengeworpen noch enige verplichting voor BCC doen ontstaan.  

3.1.5 De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de 
website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan 
deelnemen.  

3.1.6 BCC is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven 
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de aanmelder, een 
medebewoner/ aanwezige een aangetekend verzonden gratis proefabonnement niet in ontvangst 
kan nemen bij bezorging, zal de bewoner het gratis proefabonnement op een later tijdstip moeten 
afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de 
aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien het gratis proefabonnement niet wordt 
afgehaald door de aanmelder of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet 
ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is 
achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare 
mate is beschadigd.  

 
4. Slotbepalingen  
4.1 Voorbehoud  

4.1.1 BCC behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: 
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, frauduleus handelen en/of de 
actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te 
brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen; deze actievoorwaarden, 
overige voorwaarden 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.  

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

 
4.2 Vragen en klachten  

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC 
hoofdkantoor via e-mailadres actie@bcc.nl.  

4.2.2 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.  

 
4.3 Privacy  

4.3.1 Wanneer een deelnemer bij inschrijving aangeeft de BCC Nieuwsbrief te willen ontvangen, 
zal BCC strikt vertrouwelijk met het verstrekte e-mailadres omgaan en het adres uitsluitend 
gebruiken voor de verzending van deze nieuwsbrief. E-mailadressen worden nimmer verstrekt aan 
derden.  

 


