
Actie-
voorwaarden
Product review van de maand 



Actievoorwaarden - Product review van de maand

1. Dit reglement is van toepassing op de review & winactie van Rubbermagazijn B.V.

2. Tijdens de actieperiode van 29 september 2022 t/m 30 maart 2023 maakt u kans op een kokosmat. U kunt kiezen 

uit 3 verschillende varianten. 

3. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of aan de 

actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

4. Alle productreviews die binnen deze periode geschreven worden, mits deze aan de voorwaarden voldoen, maken kans. 

5. Deelnemers onder de 18 jaar zijn uitgesloten van de winactie. Rubbermagazijn kan u mogelijk vragen om een kopie 

van uw legitimatiebewijs.

6. U kunt zoveel productreviews schrijven als uw wilt, mits u de betreffende producten ook werkelijk heeft besteld op 

Rubbermagazijn.nl. 

7. Er wordt één winnaar per maand gekozen en er kan maximaal één prijs per persoon gewonnen worden. De winnaar 

wordt iedere laatste donderdag van de maand gekozen. 

8. Om de kwaliteit van de reviews te waarborgen, toetsen wij de reviews aan de hand van een aantal criteria. Wij letten 

daarbij onder andere op de volgende punten: 1. De review moet toegevoegde waarde bieden aan andere  

consumenten en goed onderbouwd zijn. Met een motivatie welke bestaat uit woorden als “prima, super of goed” helpt 

u andere consumenten niet bij het doen van een aankoop en keuren wij daarom af. 2. De review is ten minste 45 

karakters lang. 3. De review gaat in op specifieke functionaliteiten of producteigenschappen. 

9. U krijgt automatisch per mail een uitnodiging voor het achterlaten van een productreview. 

10. Om kans te maken op de aangeboden prijs dient uw productreview aan de richtlijnen te voldoen. Deze worden  

benoemd op de pagina waar uw de productreviews kunt achterlaten.

11. Deelnemers moeten een post-/woonadres in Nederland of België hebben.

12. Door deelname aan de actie gaat u ermee akkoord dat Rubbermagazijn u per e-mail mag informeren over de uitslag 

van uw deelname.

13. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de actie en voor het verzenden van de e-mail met de 

uitslag over uw deelname. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.

14. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

15. U maakt enkel kans op de aangeboden prijzen, indien voldaan is aan de actievoorwaarden.

16. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden te wijzigen, aan te vullen, of deelnemers uit te sluiten als deze 

het volgende bevat of andere richtlijnen overtreedt: Aanstootgevende of discriminerende taal, of andere taal die niet 

geschikt is voor een openbaar forum. Reclame, 'spam' of vermelding van andere producten, aanbiedingen of websites. 

E-mailadressen, URL's, telefoonnummers, straatadressen of andere vormen van contactinformatie. Kritische of  

hatelijke reacties op andere op de pagina geposte beoordelingen of de schrijvers daarvan.

17. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen en wordt georganiseerd door  

Rubbermagazijn, Zilverstraat 105 te Zoetermeer. Vragen over deze actie kunnen worden gesteld aan Rubbermagazijn 

klantenservice: +31 (0)85 273 88 50 of service@rubbermagazijn.nl.

18. Door deelname aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de actievoorwaarden en de algemene  

voorwaarden.


