Actievoorwaarden spaaractie ‘Baad in Luxe – Spaar voor Superzachte handdoeken van Home Favourites’
bij DekaMarkt
Looptijd spaarzegels sparen: week 34 2020 t/m week 42 2020
Looptijd spaarzegels verzilveren: week 34 t/m 43
Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Baad in Luxe – Spaar nu voor Superzachte
handdoeken van Home Favourites’ bij DekaMarkt. Hierbij kunnen klanten sparen voor hoge korting op
handdoeken van het merk Home Favourites . Door deelname aan de spaaractie gaat de deelnemer akkoord met
deze actievoorwaarden.
De spaaractie
Van zondag 16 augustus t/m zaterdag 17 oktober 2020 ontvangt de klant één spaarzegel bij elke € 5,- aan
boodschappen* en bij aankoop van diverse actieproducten. Bij 20 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.

* 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.

De Home Favourites handdoeken lijn bestaat uit de volgende 11 spaaritems*:
1. Baddoek 50 x 100cm
aqua
van €4,95 voor €1,99 + volle spaarkaart (59,8% korting)
2. Baddoek 50 x 100cm
okergeel
van €4,95 voor €1,99 + volle spaarkaart (59,8% korting)
3. Baddoek 50 x 100cm
wit
van €4,95 voor €1,99 + volle spaarkaart (59,8% korting)
4. Baddoek 50 x 100cm
antraciet
van €4,95 voor €1,99 + volle spaarkaart (59,8% korting)
5. Douchelaken 70 x 140 cm
aqua
van €9,95 voor €3,99 + volle spaarkaart (59,9% korting)
6. Douchelaken 70 x 140 cm
okergeel
van €9,95 voor €3,99 + volle spaarkaart (59,9% korting)
7. Douchelaken 70 x 140 cm
wit
van €9,95 voor €3,99 + volle spaarkaart (59,9% korting)
8. Douchelaken 70 x 140 cm
antraciet
van €9,95 voor €3,99 + volle spaarkaart (59,9% korting)
9. Hamamdoek 100 x 180 cm
aqua
van €19,99 voor €9,99 + volle spaarkaart (50,01% korting)
10. Hamamdoek 100 x 180 cm
okergeel
van €19,99 voor €9,99 + volle spaarkaart (50,01% korting)
11. Hamamdoek 100 x 180 cm
antraciet
van €19,99 voor €9,99 + volle spaarkaart (50,01% korting)
* De spaaritems van Home Favourites zijn niet los te koop.
Naast de spaaritems worden washandjes te koop aangeboden, in verpakkingen van 4 stuks om de handdoeken
set af te maken. Sparen voor deze artikelen is niet mogelijk.
De Home Favourites washandjes lijn bestaat uit de volgende 4 artikelen:
1. Washandjes 16 x 21cm
aqua
per 4 stuks van 5,95 voor 1,99 (66,61% korting)
2. Washandjes 16 x 21cm
okergeel
per 4 stuks van 5,95 voor 1,99 (66,61% korting)
3. Washandjes 16 x 21cm
wit
per 4 stuks van 5,95 voor 1,99 (66,61% korting)
4. Washandjes 16 x 21cm
antraciet
per 4 stuks van 5,95 voor 1,99 (66,61% korting)
Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf zondag 16 augustus 2020 t/m zaterdag 24 oktober 2020.
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.

Digitaal sparen
DekaMarkt biedt de mogelijkheid aan Smaakmakers om digitale spaarzegels te sparen voor de spaarcampagne
”Baad in Luxe - Spaar voor Superzachte handdoeken” via de SmaakmakersApp.
De SmaakmakerApp kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende
minimumsysteemvereisten: Minimale systeemvereisten zijn: Android 5.1 of hoger en iOS 10 of hoger. Je kunt
de SmaakmakerApp downloaden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore.
Hoe werkt het
1.

Digitaal sparen en/of verzilveren van een volle digitale spaarkaart is alleen mogelijk met een ingelogd
SmaakmakersAccount in de SmaakmakersApp. Voorwaarden voor het SmaakmakersProgramma zijn te
vinden op dekamarkt.nl/algemene-voorwaarden#Smaakmakers .
2. Als klanten digitaal willen sparen kunnen ze daarvoor toestemming geven in de SmaakmakersApp.
3. Klanten kunnen in de SmaakmakerApp hun toestemming voor digitaal sparen ook weer intrekken. Als
zij bij intrekking van hun toestemming digitale spaarzegels hebben, zullen deze komen te vervallen.
4. Het bijschrijven van een spaarzegel gebeurt automatisch bij iedere €5,- aan boodschappen of bij
vooraf gecommuniceerde producten via de SmaakmakersPas als deze gescand wordt tijdens de
transactie aan de kassa.
5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de
nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding
(WiFi, 3G of 4G) nodig.
6. Het is niet mogelijk om fysieke zegels om te zetten naar digitale spaarzegels of andersom. Een klant
kan fysieke en digitale zegels tegelijkertijd inleveren bij de kassa of zelfs can.
7. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart net als bij fysieke zegels bij de
kassa of zelfscan te verzilveren. Dit kan door de SmaakmakersPas te laten scannen bij de kassa of
zelfscan.
8. Er is een maximum van 40 volle digital e spaarkaarten die eerste verzilverd moeten worden alvorens
de klant verder kan sparen.
9. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze
Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of per sonen als gevolg van
gebruik of inzet van de items van deze Actie.
10. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de app. Het risico van verlies van
zegels of spaarkaarten ligt volledig bij de klant. DekaMarkt is niet gehouden digitale spa arkaarten te
vervangen.
11. DekaMarkt behoudt zich het recht voor (digitale) spaarkaarten te weigeren die niet aan de
spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Alle intellectuele eigendomsrechten op
deinhoud van de digitale spaarkaart, waaronder al le teksten, afbeeldingen, lay-out, software of
overige informatie, komen toe aan DekaMarkt.
12. Wanneer je start met het digitaal sparen, dan ontvang je na je eerste aankoop automatisch 4 gratis
zegels.

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, augustus 2020

