
Actievoorwaarden 
  

Ar#kel 1 Hoe en wanneer kunt u meedoen? 

Deze ac'e loopt vanaf 1 maart t/m 15 juli 2023. 
Deze ac'e is niet inwisselbaar tegen contanten. 
De verzorgde barbecuemiddag of -avond wordt in overleg geleverd. 

Ar#kel 2 Gegevens 

Om mee te doen aan de ac'e dient u beelden te uploaden van uw Pallazzo overkapping. 
U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn en u geeF 
toestemming voor het gebruik van de foto’s door Pallazzo Veranda. 

Ar#kel 3 Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden 

Op deze ac'e en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en 
privacyverklaring van toepassing. 

Ar#kel 4 Contact 

Als u vragen of opmerkingen heeF over de ac'e of over de website, neemt u dan contact met ons op 
via marke'ng@pallazzoveranda.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of 
opmerking. 
 
Pallazzo Veranda 
Esp 440 
5633 AJ Eindhoven 

Ar#kel 5 Geschillen / toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het 
Nederlands recht van toepassing. 

Met inachtneming van het bepaalde in ar'kel 100 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de 
ves'gingsplaats van de leverancier. 

Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriFelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen 
waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert 
leveringsdatum. 

Ar#kel 6 Persoonsgegevens en gegevensverwerking 

Pallazzo Veranda respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk 
worden behandeld. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. 



De gegevens gebruiken wij om uw deelname te verwerken en u kans te laten maken op de geheel 
verzorgde BBQ voor 10 personen, excl. drank. 

Uw gegevens worden verwerkt en bewaard in het bestand bestemd om u te bedienen. De houder 
van dit bestand is enkel en alleen Pallazzo Veranda. Deze informa'e wordt eveneens gebruikt om u 
persoonlijk te contacteren.


