
 
 

 ACTIEREGLEMENT 
 
ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 
 
1.1 Dit actiereglement (hierna: Actiereglement) is van toepassing op de najaarsactie 2018 “10% 
korting op de set bij aankoop van één dampkap en één kookplaat” georganiseerd door NOVY NV, 
met maatschappelijke zetel te Noordlaan 6, 8520 Kuurne (België), ingeschreven in het KBO - 
register met ondernemingsnummer 0436.260.171 (hierna “Novy”). 
 
1.2. Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer dit Actiereglement en al haar 
bepalingen, alsook alle beslissingen die Novy in verband met de actie zal nemen.  
 
1.3 Elke deelnemer die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden ontvangt conform de bepalingen van 
dit Actiereglement 10% korting op de set bestaande uit één Novy dampkap en één Novy kookplaat 
(hierna: de “Actie”).  
 
ARTIKEL 2 - TOELATINGSVOORWAARDEN DEELNEMER 
 
2.1 Elke eindconsument die op het ogenblik van de Actie 18 jaar of ouder is en woonachtig is in 
België, kan deelnemen aan de Actie.  
 
2.2 Minderjarigen mogen enkel deelnemen aan de Actie mits de uitdrukkelijke toestemming van 
(één van) hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de Actie, gaat Novy ervan uit 
dat de minderjarige deze toestemming heeft gekregen.  
 
2.3 Enkel individuele deelnames worden in aanmerking genomen. 
 
2.4 Voor zover zij bij de organisatie van de Actie waren betrokken, mogen personeelsleden van 
Novy en hun familieleden (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres) niet aan deze Actie 
deelnemen. 
 
2.5 In het geval dat een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij 
automatisch zijn/haar recht op de korting, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. 
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ARTIKEL 3 - ACTIEVOORWAARDEN 
 
 
3.1 De Actie is uitsluitend geldig bij een bestelling en uitlevering van een set bestaande uit één 
Novy dampkamp en één Novy kookplaat tussen de periode van 15 september 2018 tot en met 15 
december 2018, met uitlevering tot 31 januari 2019, op voorwaarde dat de bestelling werd geplaatst 
bij één van de Belgische Novy dealers. 
 
3.2 De producten One Pro, One Power en Panorama worden expliciet uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze Actie. 
 
3.3 Elke persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan deze Actie. 
 
3.4 Onvolledige of niet correct ingevulde registraties, registraties die niet voldoen aan dit 
Actiereglement en/of inzendingen die na 15 december 2018 binnenkomen worden als ongeldig 
beschouwd en worden derhalve niet in aanmerking genomen voor de Actie. 
 
3.5 Novy behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement te wijzigen of 
de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen.  
 
ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID 
 
4.1 Novy kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door haar eigen 
zware of opzettelijke fout, fraude en bedrog. Voor overige fouten is Novy niet aansprakelijk. Novy 
is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met 
inbegrip van (doch niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade 
aan derden. 
 
4.2 Onverminderd artikel 4.1 en de bepalingen van dwingend recht, kan Novy niet aansprakelijk 
gehouden worden voor (doch niet beperkt tot): 
- het wijzigen van de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement of het eerder beëindigen van de 
Actie conform artikel 3.5 van het Actiereglement; en 
- druk- en typefouten alsook andere technische problemen (waaronder het functioneren van de 
website van Novy). Als het verloop van de Actie door een technisch incident verstoord zou worden, 
zal Novy alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. 
 
ARTIKEL 5 – PRIVACY POLICY 
 
5.1 In de privacyverklaring beschikbaar op https://new.novy.be wordt uiteengezet op welke manier 
Novy de persoonsgegevens van de deelnemers zal verwerken. 
 
 

https://new.novy.be/
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ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 
 
6.1 De Actie en dit Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 
 
6.2 Alle geschillen met betrekking tot de Actie en dit Actiereglement behoren uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Novy. 
 
ARTIKEL 7 - VRAGEN EN OPMERKINGEN 
 
7.1 Met vragen en opmerkingen kunt u tot één maand na afloop van de Actie steeds terecht bij 
Novy op het volgende e-mailadres: marketing@novy.be 
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