
 

 

Actievoorwaarden  
Geef een glimlach cadeau 2019 

  

Fijn dat je meedoet aan Geef een glimlach cadeau. 

Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor deze actie. 

Algemeen 

 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Geef een glimlach cadeau (verder te 
noemen ‘de Actie’) van Look Good Feel Better (verder te noemen ‘de Organisator’), 
gevestigd in Zeist en kantoorhoudend aan de Waterigeweg 31, Nederland. 

 Deze Actie heeft als doel om verwenbehandelingen te geven aan mensen met 
kanker. 

 Verwenbehandelingen worden gegeven vanaf maandag 4 februari 2019, gedurende 
de hele maand februari 2019. 

 Het betreft een tijdelijke Actie.  
 Donaties ten tijde van de Actie komen ten bate van stichting Look Good Feel Better. 

 Deelname 

 Deelname aan deze Actie staat open voor schoonheidsspecialisten met opleiding MBO 
4, MBO 3 + specialisaties, LGFB / ANBOS workshop Huidverzorging bij mensen met 
kanker. 

 Deelname kan alleen als gewerkt wordt volgens het protocol ‘Verwenbehandeling 
voor mensen met kanker’. 

 Deelname is mogelijk voor schoonheidsspecialisten die verbonden zijn aan de 
samenwerkende partners en/of aan de partners die de Actie mede mogelijk maken. 

 Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De 
Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren wanneer zij van 
mening is dat er niet aan de gestelde deelname eisen wordt voldaan. 

 Medewerking en gegevens/privacy 

 De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden 
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

 De Organisator legt de gegevens vast volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze 
zijn verkregen. 

 De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter 
beschikking worden gesteld aan derden. 

 

 



 

 

Aansprakelijkheid 

 Deelname aan deze Actie is mogelijk onder voorwaarde dat de deelnemende 
schoonheidsspecialist een aansprakelijkheidsverzekering heeft. 

 De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer 
geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. 

 

Slotbepalingen 

 De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande 
kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van 
reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, 
zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die 
nietig of vernietigbaar is. 

 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of 
uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Utrecht. Aldus opgemaakt te Zeist, december 2018. 

 


