
Actievoorwaarden steun brasserie Lef 
 
Dit is een actie van Beveiligd Nederland BV.  
Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 

● U mag meerdere malen gebruik maken van de actie. 
● Door deelname aan de actie accepteert u deze actievoorwaarden. 
● Deze actie geldt alleen wanneer u of de potentiële klant die u aanbrengt een 

overeenkomst aangaat m.b.t. een camera en/of alarmsysteem.  
● Er is een bedenktijd van 14 dagen voor de potentiële klant. Deze gaat in na 

ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst. Deze actie geldt alleen wanneer 
de overeenkomst niet wordt geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 
kalenderdagen; 

● De digitale dinercheque wordt verzonden naar het opgegeven e-mail adres.  
● Beveiligd Nederland is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de 

dinercheque als gevolg van het foutief opgegeven e-mailadres of het verstrekken van 
een niet bestaand e-mailadres; 

● De digitale dinercheque wordt niet uitgekeerd in geld. Dat geldt ook voor het 
resterende bedrag die niet volledig is benuttigt. 

● De digitale dinercheque wordt eenmalig en enkel via de e-mail verstrekt.  
● Zodra u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een e-mailbevestiging.  
● Beveiligd Nederland heeft het recht om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen 
of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de actie te staken, te wijzigen 
of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat 
Beveiligd Nederland daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden 
jegens de deelnemers. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die 
aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan. 

● Beveiligd Nederland heeft het recht u uit te sluiten van de actie indien u onjuiste, 
onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 
pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door 
uitsluiting kan de u op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs. 

● U heeft geen recht op de digitale dinercheque van de actie als de overeenkomst 
voortijdig wordt beëindigd of u een betalingsachterstand heeft op het moment dat we 
de digitale dinercheque willen uitkeren of verzenden; 

 
 


