Actievoorwaarden ‘Member get Member actie’
Art. 1 Voorwaarden member get member actie
Dit reglement legt de voorwaarden vast van de ‘Member get Member actie’ die
georganiseerd wordt door Your Home, Kortrijksweg 154A, te 8791 Waregem (Beveren-Leie).
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de actie
veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele
betwisting zal in aanmerking worden genomen.

Art. 2 Inhoud member get member actie
Iedereen die via de ‘Member get member actie’ een nieuwe klant (‘introducé’) aanbrengt bij
Your Home, die effectief bouwt met Your home, krijgt een beloning. De persoon die een
klant aanbrengt, noemen we de ‘promotor’. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van
toepassing:

Art. 3 Verloop van de actie
Er wordt gevraagd aan de ‘promotor’ om de naam van een ‘introducé’ op te geven via de
website. De ‘introducé’ ontvangt een bevestigingslink via dewelke gevraagd wordt om
zijn/haar akkoord te geven dat zijn/haar naam opgegeven wordt in het kader van de
member-get-memberactie.
De ‘promotor’ die een persoonlijke ‘introducé’ aanbrengt, die effectief ook een
bouwovereenkomst tekent na opgave de ‘introducé’, ontvangt een krachtige one SL Sonos
speaker (t.w.v. 199 €). Wit of zwart naar keuze of volgens beschikbaarheid.
Your Home draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele toestemming van de ‘introducé’
om zijn/haar gegevens op te geven door de ‘promotor’.
Your Home kan op elk moment de looptijd en de invulling van de actie veranderen en/of de
actie stopzetten.

Art. 4 Toekenning van de prijs
De ‘promotor’ wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door Your Home van zodra de
‘introducé’ een bouwcontract ondertekend heeft met Your Home.
Your Home zal persoonlijk de Sonos aan de ‘promotor’ overhandigen.
De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen
geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is
persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
Voor meer informatie over deze ‘member get member actie’, gelieve een e-mail te sturen
naar : aanvraag@yourhome.be.

Art. 5 Aansprakelijkheid
Your Home kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de actie gewijzigd, opgeschort
of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.
Your Home kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen
van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.
In geval van een actie via het internet : deelname aan actie houdt de aanvaarding in van
de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft
evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie,
onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke
verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige
gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele
virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Your Home worden
ingediend betreffende die beperkingen.

Art. 6 Privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zal
Your Home de meegedeelde persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van de
actie. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.
In overeenstemming met de wet kan de deelnemer zijn gegevens raadplegen, wijzigen of
verwijderen uit de database. Daartoe moet hij een brief sturen naar Your Home,
Kortrijksweg 154 A.

Art. 7 Betwistingen
Your Home houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Alle betwistingen
inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Your Home.
Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar aanvraag@yourhome.be.
Alle rechten voorbehouden, Your Home, februari 2021

