
 

 

Actie najaar 2021 

Algemene voorwaarden voor deelname aan de actie voor het sparen van een Polaroid-camera bij 

aankoop van Schneider Electric-schakelmateriaal. 

Deze Actie wordt georganiseerd door Rexel Nederland in samenwerking met Schneider Electric The 

Netherlands B.V. (“Schneider Electric”) 

 

Deelname actie 

1. Deelname vindt plaats wanneer u bij Rexel Nederland schakelmateriaal van Schneider Electric 

(Merten, Aquastar, Murevastyl, Argus)  aankoopt in de periode van 1 september 2021 tot en 

met 31 december 2021 (de “Actieperiode”).  

a. Minimale bedrag om in aanmerking te komen voor een Polaroid-camera is €750,- 

b. Alle aankopen tijdens de Actieperiode worden meegenomen 

c. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

2. Maximaal 1 camera per relatie, in de actieperiode. 

3. Medewerkers van Rexel Nederland en Schneider Electric inclusief eerstegraads familieleden zijn 

uitgesloten van deelname aan deze Actie 

4. Alle personen die een Polaroid-camera hebben gespaard, worden hier persoonlijk van op de 

hoogte gesteld. 

5. Zodra uw aankopen zijn gerealiseerd ontvangt u bij binnenkomst van de Winterefteling uw 

Polaroid-camera.  

a. Mocht de Winterefteling als Rexel event niet doorgaan, krijgt u van Rexel bericht 

wanneer u uw camera kan ophalen bij uw Rexel-locatie.  

6. Rexel Nederland is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties 

zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

7. Het Schakelmateriaal dat is gekocht in de Actieperiode met expliciete deelname aan de Actie, 

kan niet worden geretourneerd.  

8. Rexel Nederland is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 

onrechtmatige deelname of fraude. 

9. Rexel Nederland en/of Schneider Electric aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van 

welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. 

10. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

 

Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden door Rexel Nederland en Schneider Electric gebruikt 

en verwerkt in het kader van de uitvoering van deze Actie. Verstrekte persoonsgegevens zullen 

niet zonder overleg met de deelnemers worden aangeboden aan externe partijen. Alleen indien 

een deelnemer expliciet heeft aangegeven geen bezwaar te hebben 

2. Op deze  Acties is het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil dat uit de Actie 

voortvloeit zal in beginsel in der minne worden opgelost. Indien partijen niet tot 

overeenstemming kunnen komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbank in Amsterdam. 


