
Actievoorwaarden spaaractie ‘Fleur je tuin op Spaarcampagne’  bij DekaMarkt  
 

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Fleur je tuin op  Spaarcampagne’ bij 
DekaMarkt. Hierbij kunnen klanten sparen voor hoge korting op verschillende soorten kwalitatief 
tuingereedschap van Fiskars en 40 soorten zaaigoed. Door deelname aan de spaaractie gaat de 
deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 

 Looptijd spaarzegels sparen en ontvangst zaaigoed: 19 maart 2023 t/m 20 mei 2023  

 Looptijd spaarzegels verzilveren: 19 maart 2023 t/m 27 mei 2023 
 

De spaaractie 

Van zondag 19 maart t/m zaterdag 20 mei 2023 ontvangt de klant één spaarzegel bij elke € 15,- aan 
boodschappen* en bij aankoop van diverse actieproducten. Bij 5 zegels is de spaarkaart vol. Tegen 
inlevering van een volle spaarkaart en de benodigde betaling van het hieronder vermelde bedrag bij 
de kassa, ontvangt de klant één van de spaaritems.  
 
Daarnaast ontvangt de klant bij elke €15,- aan boodschappen* gratis zaaigoed. 
 
De actie geldt zolang de voorraad van spaaritems van Fiskars en het zaaigoed strekt.   

 
* De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische dranken, 
geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 
cadeaukaarten en waardebonnen, loten, data- en beltegoeden, vervoersbewijzen, toegangskaarten 
en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie. 
 

Spaaritem  van-prijs Voor-prijs (bij 
inlevering volle 
spaarkaart) 

Kortingspercentage 

Kruidenschaar €24,99 €9,95 60% korting 

Snoeischaar €15,99 €7,50 53% korting 

Plantschepje €8,99 €4,00 56% korting 

Onkruidmes €8,99 €4,00 56% korting 

Plantvorkje €8,99 €4,00 56% korting 

Combihak  €10,49 €5,00 52% korting 

Bloemenschaar €11,99 €6,00 50% korting 

Handzaag €32,99 €16,50 50% korting  

Bladhark (set kop & steel) €26,48 €12,50 53% korting 

Bezem (set kop & steel) €32,98 €15,00 55% korting  

Takkenschaar €50,49 €19,95 60% korting 

Heggenschaar  €24,99 €12,50 50% korting 

Tuinafvalzak €17,99 €9,00 50% korting 

 
 

 Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf zondag 19 maart 2023  t/m zaterdag 27 mei 2023. 

 Uitsluitend originele spaarkaarten met daarop het benodigd aantal originele en onbeschadigde 
spaarzegels kunnen worden ingeleverd. 

 De actie geldt zolang de voorraad strekt. Klanten mogen zo vaak meedoen als zij willen.  
OP = OP. 



 De spaarzegels zijn niet inwisselbaar voor geld. Losse zegels of een spaarkaart met onvoldoende 
zegels geven geen recht op korting. 

 Ruilen, inwisselen voor geld of teruggave van de spaaritems is niet mogelijk. 

 Doorverkoop van spaarkaarten is niet toegestaan.  
 
 
Online winacties  

● De prijswinnaars van de winacties worden bekend gemaakt door een persoonlijk bericht aan de 

prijswinnaar binnen zeven dagen na afloop van de betreffende week. 

● Een deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen. Over de uitslag van de winacties kan niet worden 

gecorrespondeerd. Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen en kunnen 

niet worden geruild of teruggegeven.  

● De prijzen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin de prijzen op dat moment verkeren en 

DekaMarkt verleent geen garanties op prijzen. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade en 

zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen (al dan niet veroorzaakt bij de verzending) en het zoek 

raken of verloren gaan van prijzen.  

● Na afloop van de winactie neemt DekaMarkt contact op met de winnaars voor het ophaalmoment van de 

prijs. Indien de winnaar niet binnen zeven dagen nadat DekaMarkt contact heeft opgenomen met de 

winnaar reageert door toezending van alle benodigde gegevens, evenals indien de winnaar de prijs of de 

daaraan verbonden voorwaarden niet aanvaardt, zal de prijs niet aan de winnaar worden uitgekeerd, maar 

zal een nieuwe winnaar worden getrokken onder de deelnemers. Alle genoemde prijzen worden aldus 

daadwerkelijk uitgekeerd.  

● De prijs dient opgehaald te worden in een DekaMarkt winkel. 

● Voor deelname aan de acties en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de deelnemer een 

aantal persoonsgegevens aan DekaMarkt opgeeft (voornaam, achternaam en e-mailadres), met als doel 

contact met de deelnemer op te kunnen nemen, vast te kunnen stellen of de deelnemer mee kan doen aan 

de actie en het kunnen uitreiken van de prijs aan de deelnemer. Wanneer de deelnemer iets wint kan, 

afhankelijk van de aard van de prijs, om noodzakelijke aanvullende gegevens worden gevraagd.  

● Persoonsgegevens worden niet aan andere derde partijen verstrekt. 

● Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de winactie verwijderd. 

● Deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie verstrekken komen niet in aanmerking voor een prijs.  

● Deelname staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.  

● Medewerkers van DekaMarkt en alle andere personen die op enige wijze bij de trekking van de winnaars 

betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de winacties. 

 
  



Verwerking persoonsgegevens deelnemers 
● Voor deelname aan de acties en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de deelnemer een 

aantal persoonsgegevens aan DekaMarkt opgeeft (naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of 

geboortedatum), met als doel contact met de deelnemer op te kunnen nemen, vast te kunnen stellen of de 

deelnemer mee kan doen aan de actie en het kunnen uitreiken van de prijs aan de deelnemer. Wanneer de 

deelnemer iets wint kan, afhankelijk van de aard van de prijs, om noodzakelijke aanvullende gegevens 

worden gevraagd.  

● De deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.  

● Door deelname aan de acties gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door DekaMarkt van zijn/haar 

persoonsgegevens in het kader van deze actie. Dit is in overeenstemming met het privacy statement van 

DekaMarkt, dat is opgenomen op www.dekamarkt.nl/meer/over-ons/privacystatement.  

● Bij het invullen van de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze actie, kan tevens de mogelijkheid 

worden geboden om in te schrijven op de DekaMarkt nieuwsbrief. Dit is geen verplichte keuze.  

● Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derde partijen verstrekt. 

● Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de winactie verwijderd. 

 

 

Algemene bepalingen 
Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins 
ontoelaatbaar gedrag behoudt DekaMarkt zich het recht voor om de spaarkaarten te weigeren. In 
geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag 
is DekaMarkt gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.  
 
DekaMarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 
zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden 
niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt. 
 
DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer 
aansprakelijk voor schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of 
voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de spaaritems. 
 
DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de 
telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen 
hiervan. 
 
Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze spaaractie voorbehouden. 
 
Over klachten kan gecorrespondeerd worden via de filialen, dan wel via de afdeling klantenservice 
van DekaMarkt. 
 
Op de spaaractie is Nederlands recht van toepassing.    
                                                                                                                                                    
Velsen-Noord, maart 2023 
 

http://www.dekamarkt.nl/meer/over-ons/privacystatement

