
Voorwaarden voor deelname 

 

Voorwaarden voor deelname aan de boorhamer-campagne GRATIS Full Service van 1 mei 
2022 t/m 31 december 2022 

Deelname aan de actie is uitsluitend onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden. 

 
1) Organisator 
De organisator van de GRATIS Full Service boorhamer-campagne is Metabowerke GmbH, 
Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Duitsland (Metabo). 

 
2) Deelnemer 
Door deelname aan deze campagne gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. 
Deelname staat open voor personen die op het moment van deelname aan de actie 
minstens 18 jaar oud zijn en hun vaste woon- of vestigingsplaats in Nederland hebben. 
Dealers komen niet in aanmerking voor deelname. 

 
3) Uitsluiting voor de boorhamer-campagne GRATIS Full Service 
De organisator heeft het recht deelnemers van de actie uit te sluiten en van toekomstige 
deelname aan dergelijke acties uit te sluiten indien zij onjuiste of onvolledige informatie 
verstrekken (zie onder meer artikel 4.2), het deelnameproces manipuleren, opzettelijk de 
deelnameregels overtreden of op een andere oneerlijke of ongeoorloofde wijze proberen de 
deelname te beïnvloeden. Voorts heeft de actie uitsluitend betrekking op registraties van 
eindgebruikers of op de registratie van eindgebruikers door dealers. Indien de dealer de 
registratie uitvoert, moeten de juiste gegevens van de eindgebruiker worden verstrekt. 
Voorwaarde hiervoor is de toestemming van de eindgebruiker. Het Metabo Service Portal en 
de Metabo app bieden hiervoor een geautomatiseerd proces. Registraties aan een 
dealeradres zijn uitgesloten van de actie. 

 
4) Uitvoering en verwerking 
4.1.) De deelnemer koopt een Metabo-boorhamer in Nederland tijdens de actieperiode van 
1.05.2022 t/m 31.12.2022. De datum op het aankoopbewijs zal worden gebruikt voor 
verificatie. De deelnemer moet de, in de bovengenoemde actieperiode gekochte, Metabo-
boorhamer uiterlijk op 31.12.2022 in de Metabo App of op metabo-service.com registreren. 
Bovendien mag de registratie niet later dan 4 weken na de datum van aankoop plaatsvinden. 

 
De deelnemer ontvangt dan de GRATIS Full Service voor de gekochte en geregistreerde 
Metabo boorhamer t.w.v. € 99,-. De "Full Service Voorwaarden" van Metabo, die op metabo-
service.com kunnen worden ingezien, zijn van toepassing op de GRATIS Full Service. 
Verdere overeenkomsten tussen de deelnemer en Metabo blijven onaangetast. 

4.2) Voor de verwerking zijn de volgende gegevens van de deelnemer nodig: Voor- en 
achternaam, adres en emailadres. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van 
zijn/haar gegevens. 

4.3) Een contante betaling van de GRATIS Full Service of een wijziging naar een andere 
machine is uitgesloten. 



4.4) Indien de koopovereenkomst na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan 
ook wordt geannuleerd, vervalt het recht op ontvangst van de GRATIS Full Service. 

5) Vroegtijdige beëindiging van de boorhamer-campagne GRATIS Full Service. 
De boorhamer-campagne met GRATIS Full Service zal plaatsvinden tijdens de hierboven 
vermelde periode. Metabo behoudt zich het recht voor om de campagne geheel of 
gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen. Metabo zal van deze mogelijkheid in het bijzonder 
gebruik maken indien om bepaalde redenen, zoals technische redenen of wettelijke redenen, 
een correcte en regelmatige uitvoering van de campagne niet gegarandeerd kan worden. 

6) Gegevensbescherming 
Wij verwerken en gebruiken de door de deelnemer schriftelijk verstrekte persoonsgegevens, 
in het bijzonder voor- en achternaam, adres en e-mailadres, met het oog op een correcte 
afwikkeling van de onderliggende contractuele relatie in overeenstemming met Art. 6 Para. 
1b DSGVO, inclusief voor het leveren van de volledige dienst en voor zover dit vereist is 
door de wet of wettelijke regelgeving, bijv. tegenover de belastingdienst voor het naleven van 
de bewaartermijnen. Een verder gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer vindt 
alleen plaats met de vrijwillige toestemming van de deelnemer. 

Indien in het kader van de boorhamer-campagne GRATIS Full Service een 
toestemmingsverklaring wordt afgegeven, is Art. 6 (1a) DSGVO de rechtsgrondslag voor de 
gegevensverwerking op basis van de toestemming. De toestemming met betrekking tot de 
gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kan te allen tijde worden herroepen, bijv. 
schriftelijk bij Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Duitsland, per e-mail 
aan info@metabo.de of door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke reclame-e-
mail. 

De door de deelnemer verstrekte gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven, 
tenzij de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de boorhamer-campagne GRATIS 
Full Service of de verzending van de Metabo nieuwsbrief en er een wettelijke toestemming 
voor doorgifte van gegevens bestaat. 

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de website van Metabo: 
metabo.com/dsgvo 

7) Rechtsvordering 
Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. 

8) Wijziging van de deelnemingsvoorwaarden 
De deelnemingsvoorwaarden kunnen door Metabo te allen tijde zonder afzonderlijke 
kennisgeving gewijzigd worden. 


