
ALGEMENE AANBIEDINGSVOORWAARDEN 
“Back in Action promotie! “Koop voor €50 aan Trust-producten en ontvang tijdelijk 
gratis draadloze oordopjes t.w.v. €19,99. 

 
Algemene bepalingen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Back 2 School– Back in Action!” Koop 

voor €50 aan Trust-producten en ontvang gratis draadloze oordopjes (hierna: “de 

aanbieding”), georganiseerd door Trust International B.V. (“Trust”) om de verkoop van 

Trust-producten te promoten. De organisator van de aanbieding is Trust (hierna: “de 

organisator”), gevestigd aan de Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, 
ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 23078603. 

 
1. Aanbieding 

• De aanbieding heeft als doel Trust-producten (de “producten”) te promoten. 
• De aanbieding voor de producten loopt van 2-8-2021 tot en met 13-9-2021 
(hierna: de aanbiedingsperiode). 
• Dit is een tijdelijke aanbieding. 
• De aanbieding geldt alleen voor de aanschaf van een of meer nieuwe producten met 
een totale aankoopprijs van minimaal €50 die zijn verkocht door verkooppartners 
van Trust. 
• Tweedehandsproducten, geretourneerde producten of gereviseerde producten zijn 
uitgesloten van deze aanbieding.  
• Het cadeau kan tot en met 20-09-2021 worden aangevraagd. 
• Communicatie over de aanbieding is mogelijk tot vier weken na het  eindigen van de 
registratieperiode op 11-10-2021. 
• De organisator behoudt zich het recht voor op enig moment en zonder opgaaf van 
redenen de aanbieding te stoppen of de algemene aanbiedingsvoorwaarden te 
wijzigen. Een herziene versie van de algemene aanbiedingsvoorwaarden wordt in dat 
geval gepubliceerd op www.trustpromotions.com met de datum van de wijziging. 
 

2.  Deelname 
• Door deel te nemen aan de aanbieding, verklaart de deelnemer dat hij of zij 
akkoord gaat met de algemene aanbiedingsvoorwaarden en met alle besluiten die de 
organisator neemt met betrekking tot deze aanbieding.  
• Deelname aan de aanbieding is gratis (behalve de kosten van telefoon- of 
internetkosten) tenzij anders vermeld 
• Deelname aan de aanbieding is alleen mogelijk voor deelnemers die een vaste 
verblijfplaats of vestiging hebben in het actiegebied. 
• Het gebied waar de aanbieding plaatsvindt is Europa (“actiegebied”).  
• Om mee te doen, dienen deelnemers zich na de aanschaf en het ontvangst van 
producten te registreren op www.trustpromotions.com. 
• Iedere deelnemer kan voor elke €50 aan aangeschafte producten eenmaal van 
deze aanbieding gebruikmaken, en in totaal maximaal tweemaal, door zijn of haar 
registratie te voltooien op de website voor de aanbieding. Let op: eventuele telefoon - 
of internetkosten zijn voor rekening van de deelnemer. 
• Naast persoonlijke gegevens moet ook een kopie van de bon worden opgestuurd. 
De datum van aankoop, de winkel waarin de aankoop is gedaan en de totale prijs van 
de producten moeten duidelijk op het aankoopbewijs zijn vermeld.  
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• De ingediende informatie wordt gecontroleerd aan de hand van de aankoopdatum, 
de winkel waarin de aankoop is gedaan en de aangeschafte producten. Het geüploade 
aankoopbewijs moet duidelijk aangeven dat de producten zijn gekocht in de 
aanbiedingsperiode. 
• Trust aanvaardt geen claims voor producten die zijn gekocht via eBay of 
Marktplaats. 
• Werknemers van Trust of bedrijven die gelieerd zijn aan Trust, en alle personen die 
direct of indirect betrokken zijn bij de aanbieding, de organisatie ervan, of bij de 
directe of indirecte verstrekker van het cadeau en hun respectieve werknemers, zijn 
uitgesloten van deelname. 
 

3. Cadeau 
• Als de deelnemer voldoet aan de algemene aanbiedingsvoorwaarden, heeft hij of zij 
recht op een set draadloze oordopjes met inbegrip van één micro-USB oplaadkabel. 
Let op: het aantal beschikbare kleuren is voor deze aanbieding beperkt. Op = op. De 
producten die voor deze aanbieding zijn geselecteerd, zijn Trust-productnummers: 
23712, 23780, 23781, 23782, 23783. Meer informatie over de geselecteerde 
producten vindt u op onze website www.trust.com als u de productcode in de 
zoekbalk invoert. 
• Het gratis cadeau is strikt persoonlijk, niet uitwisselbaar voor andere goederen 
en/of diensten of contant geld etc. en is niet overdraagbaar zonder schriftelijke 
toestemming van Trust. 
 

4. Details 
• Iedereen die deelneemt, wordt gevraagd persoonlijke gegevens en gegevens over 
de producten te delen. 
• Deze gegevens omvatten: naam, adres, e-mailadres, aankoopdatum en 
verkoopkanaal. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de 
aanbieding, tenzij anders vermeld en overeengekomen. 
• Wanneer de gegevens van de deelnemer zijn ingediend en deze gegevens juist en 
volledig zijn, stuurt de organisator de aankoper van de producten het cadeau aan het 
einde van de aanbiedingsperiode (vanaf 13-9-21). 
• De organisator streeft ernaar de deelnemer uiterlijk twee weken na de registratie 
mede te delen of zijn of haar registratie is goedgekeurd of afgewezen. 
• Als het verzoek is goedgekeurd, streeft de organisator ernaar het cadeau uiterlijk 
twee weken na het einde van de aanbiedingsperiode op te sturen naar het adres dat 
door de deelnemer is opgegeven. 
• De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingediende informatie. 
Door de informatie te verzenden, verklaart de deelnemer dat hij/zij toestemming 
heeft informatie in te dienen, dat de informatie juist is en dat deze informatie op geen 
enkele wijze de rechten of privacy van anderen schendt. 
• Een natuurlijke persoon die deelneemt aan een aanbieding via een derde 
partij/intermediair, wordt niet als deelnemer beschouwd. De organisator behoudt 
zich het recht voor dergelijke personen/partijen van deelname uit te sluiten.  
• De organisator heeft te allen tijde het recht een deelnemer om een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs en het originele aankoopbewijs te vragen. 
• In het geval van vermoedelijke fraude of een oneerlijke indiening kan de 
organisator besluiten bepaalde deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten 
van deelname. 
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5.  Aansprakelijkheid 
• De organisator, de personen die in dienst zijn van de organisator en/of derde 
partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die 
voortvloeit uit of op andere wijze verband houdt met de aanbieding. 
• Druk-, spel-, zetfouten of vergelijkbare fouten mogen niet worden betwist en 
vormen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator.  
• De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade (of gevolgen daarvan) 
veroorzaakt door technische of redactionele fouten of weglatingen op de website of 
voor enige 
schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, de presentatie, de 
verstrekking of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar 
websites van derden. 
• Wanneer een social media-platform zoals Facebook, Instagram of Twitter voor de 
aanbieding wordt gebruikt, is het platform op geen enkele manier verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de aanbieding. De aanbieding wordt op geen enkele manier gesponsord, 
onderschreven of beheerd door, en is op geen enkele manier gelieerd aan, het platform.  

•Er is geen Nederlandse kansspelbelasting van toepassing. De organisator aanvaardt 
geen verantwoordelijkheid voor andere fiscale gevolgen; de deelnemer dient zelf 
onafhankelijk advies in te winnen met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen van 
(aanvaarding van) het cadeau. 
 
 

6.  Klachten en geschillen 
• Deze aanbieding is van toepassing op alle Europese markten voor producten die in 
de aanbiedingsperiode zijn gekocht. 
• Op de website www.trustpromotions.com staan veelgestelde vragen, dus bekijk 
deze eerst om te zien of je vraag is opgenomen in de lijst.  
• Klachten en/of vragen over deze aanbieding kunnen schriftelijk worden ingediend 
via promotions@trust.com. Er kan tot uiterlijk één maand na de registratieperiode is 
verstreken over de aanbieding worden gecommuniceerd. 
• De organisator communiceert over beoogde termijnen voor de controle en het 
opsturen van het cadeau. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de 
gespecificeerde beoogde termijnen. 
• De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op ieder moment van de 
aanbieding uit te sluiten 
als de organisator van mening is dat de deelnemer een of meer van de voorwaarden 
heeft geschonden, onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of zich op een 
andere wettelijk ontoelaatbare manier heeft gedragen. 
• Trust behoudt zich het recht voor de algemene aanbiedingsvoorwaarden te 
wijzigen en/of de aanbieding voortijdig te beëindigen. 
 

7. Privacy 
7.1  Op de persoonlijke gegevens die door de deelnemer aan Trust en/of 

Kellerman worden doorgegeven in het kader van deze aanbieding is de 
nationale privacywetgeving van toepassing. Trust zal, in zijn hoedanigheid van 
gegevensbeheerder, deze gegevens alleen verwerken voor het soepel 
functioneren van de aanbieding, voor eigen marktonderzoek en direct 
marketing, en voor de doeleinden die in deze aanbiedingsvoorwaarden 
worden vermeld. In het kader van de bovengenoemde doeleinden kunnen de 
persoonsgegevens worden doorgegeven aan een of meer entiteiten van de 
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groep waartoe Trust behoort, dan wel in het kader van een wettelijke 
verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De 
persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht. 

7.2  Bureau Kellerman B.V. (“Kellerman”) verzorgt de technische realisatie van 
deze website namens Trust. De aankopen van producten en de daarmee 
samenhangende gegevens die consumenten via deze website indienen, 
worden door Kellerman verwerkt. 

7.3  Iedere deelnemer kan zijn of haar wettelijke recht op toegang tot gegevens, 
correctie van gegevens en verzet tegen het gebruik voor direct marketing 
kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek 
daartoe, samen met een kopie van zijn of haar identiteitskaart, naar Trust te 
sturen.  Als een deelnemer een verzoek indient om zijn of haar persoonlijke 
gegevens te verwijderen, vervalt zijn of haar deelname aan de aanbieding en 
komt de betrokken deelnemer niet langer in aanmerking voor het cadeau.  

 
 
 
 
 


