
A M B A S S A D E U R S C H A P   VO O RWA A R D E N

Het Intexstore-Ambassadeurschap wordt aangeboden door Intexstore BV, Driebanweg 
31 1607 ML Hem. 

Iedere bestaande klant (hierna te noemen ‘Ambassadeur’) die via het Intexstore-
Ambassadeurschap gedeelte op de site een nieuwe klant aanbrengt krijgt een 
dinerbon, maar ook de aangebrachte klant krijgt een dinerbon. Op het Intexstore-
Ambassadeurschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Het Ambassadeurschap is in werking vanaf 23 maart 2018 en werkt niet met  
 terugwerkende kracht.

-  Het Ambassadeurschap werkt voor onbepaalde tijd.

-  Het Ambassadeurschap is alleen geldig voor bestaande klanten van Intexstore  
 BV en wanneer de nieuwe klant via het Ambassadeurs-gedeelte op de site van  
 Intexstore BV is aangemeld.

-  De dinerbonnen worden alleen uitgereikt bij opdrachten voor een terras  
 overkapping, een serre, een tuinkamer of een vouwwand met een minimale  
 orderwaarde van 2.500 euro exclusief BTW.

-  De Ambassadeur en de nieuwe klant ontvangen beide een dinerbon t.w.v. 100  
 euro als de eindfactuur door de nieuwe klant is betaald.

- Dinerbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

- Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Intexstore.

- De Ambassadeur en de nieuwe klant moeten 18 jaar of ouder zijn.

- Deelname aan het Ambassadeurschap is gratis. Deelname vindt plaats wanneer  
 de Ambassadeur via het Ambassadeursgedeelte op de site een e-mail heeft  
 gestuurd naar een potentiele klant én de potentiele klant via de gemailde link de  
 gevraagde gegevens invult op de site.

- De Ambassadeur en de nieuwe klant zijn verplicht tot het verschaffen van   
 correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.

- Door van het Intexstore-Ambassadeurschap gebruik te maken, gaat u akkoord  
 met de Ambassadeurschap-voorwaarden en met het privacy statement.

- Wanneer een Ambassadeur via het systeem een mail stuurt naar een potentiele  
 klant, doet hij of zij dit op eigen initiatief en wordt verwacht dat de Ambassadeur  
 begrijpt dat hij/zij een boodschap deelt met deze potentiele klant. De   
 Ambassadeur deelt alleen een boodschap met een potentiele klant als hij/zij  
 ervan overtuigd is dat deze potentiele klant de boodschap waardeert.



- Intexstore draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen van de
 Ambassadeur over Intexstore en kan niet gebonden worden door dergelijke  
 uitingen.

- Het is voor de Ambassadeur niet mogelijk om zichzelf aan te brengen als nieuwe 
 klant met een  ander leveringsadres.

- In geval van fraude gepleegd bij het aanbrengen en/of aanmelden van nieuwe  
 klanten is Intexstore gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.

- Intexstore is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van
 het Ambassadeurschap te veranderen en/of het Ambassadeurschap stop te  
 zetten.  Wijzigingen in het Ambassadeurschap of deze voorwaarden worden 
 kenbaar gemaakt op www.intexstore.nl/algemene-voorwaarden-   
 ambassadeurschap/.

- In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 
 genomen door Intexstore BV.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deelnemers die niet voldoen 
aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Intexstore BV, 
Driebanweg31 1607 ML Hem, 0228 – 54 34 01, info@intexstore.nl.


