
Voorwaarden ‘Roadshow winactie e-bike’  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Roadshow winactie e-bike”-deal van Remeha B.V., 
Marchantstraat 55, 7332 AZ Apeldoorn (hierna te noemen “deze actie”). Door deelname aan deze 
actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. De voorwaarden zijn in te zien, te 
downloaden en te printen via de website www.remeha.nl/roadshow.  

2. Deze actie geldt uitsluitend voor bezoekers van de roadshow die de bus bezocht hebben, en 
die op het moment van deelname aan deze actie 18 jaar of ouder zijn en hun hoofdverblijf in 
Nederland hebben. De deelnemer ontvangt via de post of via de e-mail de communicatie 
over deze actie. Men kan uitsluitend op locatie van de roadshow deelnemen.  

3. Elke deelnemer kan eenmalig deelnemen tijdens de actieperiode door zijn of haar mailadres 
in te voeren op de actielocatie.  

4. Wanneer een deelnemer meerdere mailadressen inzendt heeft Remeha het recht om de 
deelnemer uit te sluiten van de actie. 

5. De actie loopt van 3 oktober 2022 t/m 28 februari 2023 in Nederland. 
6. De te winnen prijs bestaat uit een e-bike t.w.v. € 1.899,-. Accessoires, fietssloten, 

verzekering en andere benodigdheden zijn uitgesloten van deze actie. 
7. Uit alle deelnames wordt door een onafhankelijke partij op 6 maart 2023 één winnaar 

getrokken. Diegene is de winnaar, als hij/zij geheel voldoet aan deze actievoorwaarden. De 
winnaar zal binnen 1 week doch uiterlijk drie maanden na de beëindiging van deze actie per 
e-mail op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van deze actie kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

8. De winnaar wint een elektrische fiets van het model Giant Tripple X E+1. De fiets wordt, in 
overleg, rijklaar afgeleverd bij één van de lokale Giant dealer door Nederland, inclusief 
uitgebreide instructies en fotomoment. 

9. Indien het gewonnen model niet op voorraad is, wordt in overleg met de winnaar bepaald of 
er gewacht wordt of dat er een alternatief, vergelijkbaar model wordt uitgegeven. 

10. De fiets is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.  
11. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs wordt betaald, komt voor 

rekening van Remeha B.V.  
12. Werknemers van Remeha B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers 

of sponsors waarmee Remeha B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te 
keren prijs, zijn uitgesloten van deelname. 

13. Remeha B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar 
website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke 
zorg die Remeha B.V. aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de 
informatie onvolledig of onjuist is.  

14. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van zijn of haar gegevens 
om aan deze actie deel te nemen. 

15. Remeha B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door 
de deelnemer van verkeerde gegevens of voor een storing in het netwerk, hardware of 
software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de 
deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. 

16. Bij registratie wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer.  De e-mail 
wordt toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 
het opgeven van het juiste e-mailadres.  

17. Remeha B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit 
of samenhangt met (deelname aan) deze actie. 



18. Remeha B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat 
de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere 
wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

19. Remeha B.V. gebruikt eventuele persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy 
Statement, zoals te vinden op https://www.remeha.nl/privacyverklaring.  

20. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland. 

21. Remeha B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen dan wel 
zonder opgave van reden deze actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over 
te gaan tot het uitkeren van een prijs om haar moverende redenen, zonder dat Remeha B.V. 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. 
Wijziging of aanpassing van deze actie zal door Remeha B.V. op passende wijze publiekelijk 
(via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt. 

22. Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door Remeha B.V. 
georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is 
gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Remeha B.V. kenbaar maken door 
middel van het sturen van een brief aan Remeha B.V., Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn onder 
vermelding van ‘Roadshow winactie e-bike’. Remeha B.V. zal de klacht in behandeling 
nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.  
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