
„ Koptelefoons met 20% korting” - Voorwaarden van de actie  

§ 1 Definities 

1. De "Koptelefoons met 20% korting " 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., Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam, Nederland, BTW: 
NL862115723B01.  

3. Deelnemer - een volwassen natuurlijke persoon die een Product als consument koopt.  
4. Promotieproduct – geselecteerde hoofdtelefoons verkrijgbaar op www.nl.audioforum.eu en 

in alle stationaire winkels van de Organisator.  

§ 2 Algemene bepalingen 

1. De Actie wordt uitgevoerd op het grondgebied van Nederland van 01-03-2022 00:01 uur tot 
en met 10-03-2022 of totdat de voorraad Actieproducten is uitverkocht.  

2. De Actie is niet cumuleerbaar met andere promoties van de Organisator. 
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.  

§ 3 Promotieregels 

1. Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer koptelefoon kopen via een stationaire 
winkel of www.nl.audioforum.eu website. 

2. De prijzen van de producten op www.nl.audioforum.eu zijn de prijzen vóór de 20% korting. 
3. Om van een extra korting te kunnen profiteren, moet de gebruiker een kortingscode 

invoeren of een automatisch mechanisme gebruiken wanneer zij/hij een aankoop doet op 
www.nl.audioforum.eu.  

4. 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.       

5. 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.  

6. Indien de goederen van de Actie uitverkocht zijn, heeft de Organisator het recht om de 
producten te vervangen door andere producten van zijn keuze en deze in het kader van 
dezelfde Actie beschikbaar te stellen. 

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. 

§ 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: 
Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam, Nederland, 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, Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam. 

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. 

 


