
Actievoorwaarden 

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door B5 

Beveiligingstechniek VOF, gevestigd aan het adres Jan Tinbergenstraat 8c,  2811 DZ te Reeuwijk, 

georganiseerde promotionele actie (hierna: “de Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website 

www.b5beveiliging.nl. 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de 

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 

1.3 B5 Beveiligingstechniek VOF is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorgaande 

kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te 

passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien 

de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat B5 Beveiligingstechniek VOF daardoor 

op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of 

aanpassing van de Actie, zal door B5 Beveiligingstechniek bekend gemaakt worden via de website 

www.b5beveiliging.nl. 

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

B5 Beveiligingstechniek VOF gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die 

zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder 

zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

1.5 Deze actie begint op 01-09-2020 en eindigt uiterlijk op 30-09-2020. Met de winnaar wordt 

uiterlijk 02-10-2020 contact opgenomen. De winnaar zal ook bekend gemaakt worden op 

www.facebook.com/b5beveiliging en www.b5beveiliging.nl. 

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Rotterdam. 

1.7 Eventueel opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze 

win actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd. 

 

2. De Actie 

2.1 Reageer op onze Facebookpagina in de desbetreffende post en meldt u aan met de volgende 

gegevens: Naam en Woonplaats. Reacties met meer informatie zullen worden genegeerd. Indien u 

uitgeloot wordt, maakt kans op een geïnstalleerde alarminstallatie t.w.v. € 850,- incl. BTW. Na het 

schrijven van een review ,conform de gestelde voorwaarden, mag u het systeem kosteloos houden. 

Indien de review niet voldoet, stuurt B5 Beveiligingstechniek u een factuur van € 850,- incl. BTW. 

Delen van deze actie is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. 

 

3. Voorwaarden 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen 

van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner 

staan ingeschreven. 

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

3.5 B5 Beveiligingstechniek is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is 

dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich 

anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 

3.6 Medewerkers van B5 Beveiligingstechniek en Hikvision zijn uitgesloten van deelname. 

3.7  De Actie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze 

gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die u verstrekt door mee 

te doen aan de Actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan B5 Beveiligingstechniek 

VOF. 



 

 

4. De Prijs 

4.1 Tweemaal een geïnstalleerde alarminstallatie, bestaande uit: een centrale, accu, 1 draadloos 

magneetcontact, 2 draadloze passief infraroodmelders (waarvan 1 met camera), 3 badges om de 

installatie in- of uit te schakelen en een KeyFob Alle componenten zijn van het merk Hikvision. 

Het systeem is, na akkoord van de ingestuurde review, tegen meerprijs uit te breiden. Dit in 

overleg met de winnaars en B5 Beveiligingstechniek VOF. 

4.2 Het systeem kan aangesloten worden op een geselecteerd aantal meldkamers. Indien u dit 

wenst, kunnen wij dit voor u verzorgen. De contracten hiervoor worden rechtstreeks tussen u en de 

meldkamer afgesloten. Dit geldt ook voor kosten van bijvoorbeeld Simkaarten en abonnementen. 

 

5. Uitkering van de prijs 

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden 

hebben deelgenomen en wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 

5.2 Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de 

winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 02-10-2020 zullen de winnaars per e-mail en een bericht 

op onze Facebookpagina en website horen of die gewonnen heeft. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd.  

5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of 

voor andere goederen of diensten van B5 Beveiligingstechniek VOF. Bij weigering of niet 

aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden 

uitgekeerd.  

5.4 Gebruik van de door B5 Beveiligingstechniek VOF ter beschikking gestelde prijs is voor 

rekening en risico van de winnaar. B5 Beveiligingstechniek VOF kan niet aansprakelijk worden 

gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door 

de winnaar. 

5.5 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De winnaar van de prijs 

geeft B5 Beveiligingstechniek VOF toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijk 

andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van 

de prijs mogelijk te maken. 

 

6. Publiciteit 

6.1 De winnaar van de prijs geeft B5 Beveiligingstechniek VOF toestemming om zijn of haar 

naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze 

Actie en zal zijn of haar overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten 

van B5 Beveiligingstechniek VOF verlenen voor zover dit in redelijkheid van hem/ haar verlangd 

mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van 

B5 Beveiligingstechniek VOF heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

6.2 Uw review zal geplaatst worden op de website van B5 Beveiligingstechniek en overige social 

media kanalen. 

 

7. Eisen review 

7.1 Na een gebruik van het systeem van 30 dagen na installatie, verwachten wij een review binnen 

14 dagen. Het verdient de voorkeur om ook foto’s mee te sturen. Deze dient u per email te sturen 

naar B5 Beveiligingstechniek 

7.2 Minimale inhoud review: Algemene indruk, Gebruikersgemak, Ervaring met gebruik app. 

7.3 Dient in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. 

 

8. Klachten 

8.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij B5 

Beveiligingstechniek VOF. 

 


