
 

 

ACTIEVOORWAARDEN RADSON  
Kos V actie 2019 

(actie van 01/9 t/m 30/11/2019) 
 
1. Radson (Rettig Belgium N.V.) met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Vogelsancklaan 250 en gekend onder het 
ondernemingsnummer 401340765, organiseert een actie voor de professional, waarbij deze een fitness gezichtsdoek met logo 
Radson ontvangt bij aankoop van een Kos V radiator, in de vernoemde actieperiode. De actie verloopt onder de noemer “Kos V 
actie”. De professional kan van 15/9 t/m. 15/12/2019 zijn fitness gezichtsdoek claimen via het invulformulier op www.radson.com .   
2. De actie is geldig voor aankopen met factuurdatum binnen de periode van 01/09/2019 tot en met 30/11/2019. De datum die op de 
groothandel factuur staat van de bestelde Kos V geldt als enige bewijs. Datum van bestelling is niet van toepassing. Als de 
factuurdatum buiten de actieperiode van 01/09 – 30/11/2019 valt heeft de deelnemer geen recht op een gezichtsdoek.  
3. Deze actie is niet geldig voor consumenten. 
4. Deze actie is enkel geldig voor de professional, met name de installateur.  
5. De levering van de Radson fitness doek gebeurt via een getraceerde zending (TNT, UPS of DHL) aan het door de deelnemer 
opgegeven adres, binnen de 14 dagen na aanvraag.  
6. Deelname aan de actie kan enkel via de website www.radson.com waar de factuur kan worden opgeladen. 
7. Het dossier is niet geldig indien er geen scan of foto van de geldige factuur is opgeladen.  
8. De installateur ontvangt een bevestiging van zijn aanvraag op het e-mailadres zoals opgegeven bij het invullen van het formulier.  
9.  Radson behoudt zich het recht om na te gaan of aan alle actievoorwaarden is voldaan en controleert de aankoopfacturen.  
10. Ongeldige inzendingen worden niet in aanmerking genomen.  
11.  Voor vragen en/of opmerkingen over deze actie kan u een mail sturen naar marketing@radson.be of bellen naar  
+32 (0) 11/81 31 41 12.  De gegevens die Radson (Rettig Belgium N.V.) verkrijgt in verband met de deelname aan deze actie 
worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet van 8 
december 1992 aangaande de bescherming van de privacy behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd 
dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie en voor doeleinden van marktonderzoek en 
marketing. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering van de verstrekte gegevens. U kan zich tevens verzetten tegen 
het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een aangetekend schriftelijk verzoek met 
ontvangstmelding.  De persoonsgegevens zullen ook aan een derde worden doorgegeven gezien deze de verzending zullen 
verzorgen. Deze derde partij zal de gegevens niet bewaren in een database.   
13. Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij Rettig Belgium N.V.  te informeren door een aangetekende 
brief met ontvangstmelding te zenden naar Rettig Belgium N.V., Vogelsancklaan 250 te 3520 Zonhoven  
14.  Rettig Belgium N.V. behoudt zich het recht deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te 
wijzigen indien:  

• de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op 
dezelfde wijze kan worden verdergezet;  

• de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;  
• de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of 

moeilijkheden met zich zou brengen voor Rettig Belgium N.V.   
15.  Deelname aan deze actie, impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden.  
16.  De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot deze actie is de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling 
Tongeren, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.   
 


