
 „Marantz model 30 - Ruil uw oude stereo in voor een nieuwe” - Voorwaarden van de actie 

§ 1 Definities 

1. De " Marantz model 30 - Ruil uw oude stereo in voor een nieuwe " Actie wordt georganiseerd en uitgevoerd 

volgens de regels beschreven in dit reglement. 

2. Organisator - de organisator van de actie en de beheerder van persoonlijke gegevens is het bedrijf Audio 

Forum B.V., p/a Rontgenlaan 1, 2719DX Zoetermeer, Nederland, BTW: NL862115723B01.  

3. Deelnemer - een volwassen natuurlijke persoon die een Product als consument koopt.  

4. Actieproduct - producten van de Marantz model 30 lijn.  

5. Gebruikte Audioapparatuur - alle gebruikte maar functionerende stereocomponenten, d.w.z. versterker, CD-

speler of andere. 

§ 2 Algemene bepalingen 

1. De Actie wordt uitgevoerd op het grondgebied van Nederland van 01.06.2021 00.01 uur tot en met 

31.08.2021 of totdat de voorraad Actieproducten is uitverkocht.  

2. De Actie is niet cumuleerbaar met andere promoties van de Organisator en betreft de groep van producten 

serie Marantz Model 30. 

3. De organisator behoudt zich het recht voor om de goederen waarop de actie betrekking heeft tijdens de 

actiecampagne te wijzigen.  

4. Promotieproducten zijn beschikbaar in beperkte en gelimiteerde hoeveelheden, en hun aankoop wordt 

bepaald door de datum waarop het aankoopproces is voltooid en de betaling door de deelnemer is verricht.  

5. De Actie is geldig in alle stationaire winkels van de Organisator. 

§ 3 Promotieregels 

1. Deelnemer die tijdens de Actiecampagne een Actieproduct uit de winkelaanbieding van de Organisator 

koopt en de Gebruikte Audioapparatuur bij de winkel van de Organisator inlevert, heeft recht op een korting 

ter hoogte van het hieronder vermelde bedrag, dat wordt berekend op de reguliere brutoprijs van het aan 

de actie deelnemende product. 

a. Marantz 30 – reguliere brutoprijs € 2 999 - actieprijs € 2499 - korting: € 500 
b. Marantz SACD 30n – reguliere brutoprijs € 2 999 - actieprijs € 2499 - korting: € 500 

2. Het overhandigen van de Gebruikte Audioapparatuur komt neer op de overdracht van eigendomsrechten 

aan de Organisator, wat de Deelnemer schriftelijk bevestigt in de coupon, Bijlage 1 bij dit Reglement. 

3. In verband met de verkoop van het product zal de organisator een verkoopdocument uitgeven waarin de 

transactie wordt bevestigd. Het verkoopdocument is een aankoopbewijs, overeenkomstig met de 

bepalingen van §4 van het Reglement.       

4. De Organisator voorziet niet in de mogelijkheid om de Korting in te wisselen voor een contante waarde of 

voor andere Producten die onder de Actie vallen en/of niet vallen.  

5. De Organisator voorziet niet in een teruggave van de Gebruikte Audioapparatuur indien het promotionele 

product wordt geretourneerd. 

6. De Korting is eenmalig, d.w.z. wordt slechts eenmaal en alleen gedurende de looptijd van de Promotieactie 

verleend en kan niet worden verleend voor de aankoop van producten na afloop van de Promotieactie. 

7. Na de aankoop levert de Organisator het product aan de Deelnemer binnen 7 werkdagen, volgens de 

methode die tijdens het plaatsen van de bestelling is gekozen. 

8. De Organisator behoudt zich het recht voor, om de Actie op elk moment te beëindigen, zelfs zonder de 

termijnen te respecteren, geheel of gedeeltelijk, of om de wisselkoersen te wijzigen. 

§ 4 Klachten 

1. Eventuele klachten van de Deelnemers met betrekking tot de Actie kunnen worden ingediend binnen 30 

dagen vanaf de datum van aankoop van het Product.  

2. De klacht moet per post naar het volgende adres van de organisator worden gestuurd: Liguster 202, 2262 AC 

Leidschendam of per e-mail: netherlands@audioforum.eu. 



3. De klacht moet, op straffe van nietigheid, de voor- en achternaam van de Deelnemer bevatten, zijn 

postadres en een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden die aan de klacht ten grondslag liggen, 

waaronder met name een document waarin de aankoop van het Product wordt bevestigd. 

4. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht in behandeling genomen. 

§ 5 Persoonlijke gegevens 

1. De persoonsgegevens van Deelnemers aan de Promotie worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen 

van het algemeen toepasselijke gegevensbeschermingsrecht en de Verordening van het Europees Parlement 

en de Raad van de EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: RODO). 

2. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te corrigeren, kunt u contact opnemen met de Inspecteur voor de 

bescherming van persoonsgegevens, p/a Rontgenlaan 1, 2719DX Zoetermeer. 

3. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is geen wettelijke of contractuele vereiste, maar als u dit niet 

doet, is deelname aan de Actie onmogelijk. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan 

op elk moment worden ingetrokken, maar het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de 

geldigheid van de verwerkingsactiviteiten die werden ondernomen voordat de toestemming werd 

ingetrokken. Aanvaarding van het Reglement staat gelijk aan het verlenen van toestemming door de 

Deelnemer voor de verwerking van hun gegevens voor doeleinden die verband houden met de Actie 

(rechtsgrondslag van de verwerking art. 6 sec. 1 letter A RODO). 

4. Wij verwerken uw gegevens voor: 

- het organiseren en uitvoeren van de Actie, het beantwoorden van uw vragen met betrekking tot de Actie 

en het behandelen van uw klachten, het uitvoeren van de met ons gesloten verkoopovereenkomst; 

- Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om aanspraken in verband met de Actie in te dienen of 

hiertegen te verdedigen. De wettelijke basis voor de verwerking is de noodzaak gerechtvaardigde belang van 

de beheerder te realiseren; de wettelijk gerechtvaardigde  

belang van de beheerder is de mogelijkheid om zijn rechten in verband met de Actie te doen gelden of te 

verdedigen.  

5. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de duur van de actie, met de volgende uitzonderingen:  

- om aanspraken in te dienen of te verdedigen ook na het verstrijken van de bovengenoemde termijn, maar 

niet langer dan voor de verjaringstermijn van claims, voortvloeiend uit wettelijke bepalingen.  

6. Deelnemersgegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten, die met ons samenwerken, die 

verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de Actie; het leveren van transport- en koeriersdiensten.  

7. De Deelnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de 

verwerking ervan te beperken, evenals het recht om gegevens over te dragen, indien hiervoor wettelijke of 

feitelijke gronden bestaan. 

8. De Deelnemer heeft ook het recht om een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in 

te dienen bij het toezichthoudend orgaan, dat is de Inspecteur-Generaal voor Bescherming 

Persoonsgegevens.  

§ 6 Slotbepalingen 

1. Door deel te nemen aan de Actie, bevestigt de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deelname aan de 

Actie op de voorwaarden zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden.  

2. De inhoud van dit Reglement is verkrijgbaar bij de Organisator, op de website en bij verkooppunten. 

Basisinformatie over de Actie en de regels ervan zal worden opgenomen in het promotiemateriaal dat door 

de Organisator wordt verspreid in verband met de Actie.  

3. In zaken die niet onder deze regelgeving vallen, is de algemeen toepasselijke wetgeving van toepassing. 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1 

 

"Marantz Model 30 - Ruil uw oude stereo in voor een nieuwe" promotie coupon  
 
 

Hiermee bevestig ik dat de deelnemer Gebruikte Audioapparatuur heeft ingeleverd in overeenstemming met de 

bepalingen van het reglement "Marantz Model 30 - Ruil uw oude stereo in voor een nieuwe” 

 
Merk en model van de ingeruilde apparatuur ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Datum …………………………………………. 

 
 
Ondertekening van de medewerker ………………………….. 

 
 


