
 

  

  

  

 

  Actievoorwaarden Blendle

 

Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie  

(hierna: de ‘Actie’), die wordt aangeboden door Vodafone Libertel B.V. handelend onder de naam 

Vodafone, kantoorhoudende aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht (hierna: 

‘Vodafone’) in samenwerking met Blendle B.V., kantoorhoudende aan Catharijnesingel 52, 3511 

GC, Utrecht (hierna: ‘Blendle’). 

 

 

Artikel 1 Actie  

1.1 De Actie dient ter promotie van Blendle Premium  

1.2 De Actie loopt van 2 juli 2018 t/m 6 januari 2019 (hierna: ‘Actieperiode’).  

 

Artikel 2 Deelnemer 

2.1 Iedere Vodafone mobiele klant met een actieve simkaart kan aan deze Actie deelnemen met 

uitzondering van personen als genoemd onder artikel 2.2. t/m 2.5. (hierna: ‘Deelnemer’).  

2.2 De Deelnemer jonger dan 18 jaar moet voor Deelname toestemming van (een van) zijn ouders 

of wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming 

ontbreekt, dan komt enige aanspraak op de Promotie als bedoeld in artikel 3 te vervallen.  

2.3 Indien de Deelnemer een zakelijk abonnement heeft met een beperking om betaalde 

premium diensten aan te sluiten (content bar), dan komt enige aanspraak op de Promotie als 

bedoeld in artikel 3 te vervallen. 

2.4 De Deelnemer dient te beschikken over Gegevens als bedoeld in artikel 6. 

2.5 De Deelnemer die aantoonbaar misbruik maakt van de Actie kan van Deelname worden  

uitgesloten.  

 

Artikel 3 Promotie  

3.1 De Promotie bestaat uit 1 maand (hierna: ‘Promotieperiode’) gratis Blendle Premium ter 

waarde van EUR 9,99 per maand (hierna: ‘Promotie’). 

3.2 De Promotie kan tot en met 6 januari 2019 worden geactiveerd via 

https://offers.vodafone.com/nl. De Promotieperiode gaat in na activatie van de Promotie.  

3.3 De Promotie is niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten.  

3.4 De Promotie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  

3.5 De Deelnemer kan het Blendle Premium-abonnement gedurende de 1 maand te allen tijde 

opzeggen. Voor het einde van de 1 maand promotieperiode ontvangt de Deelnemer een sms 

met de keuze om door te gaan met Blendle Premium en de abonnementskosten van €9,99 

per maand te betalen of om het abonnement te beëindigen. 

3.6 Na afloop van de Promotieperiode zal automatisch € 9,99 per maand voor Blendle Premium in 

rekening gebracht worden via de Vodafone factuur van de Deelnemer, tenzij de Deelnemer 

tijdens de Promotieperiode Blendle Premium beëindigd en met uitzondering van Deelnemers 

als genoemd onder artikel 5.5. De Deelnemer kan na de Promotieperiode Blendle Premium 

maandelijks opzeggen.  

3.7 Indien het niet lukt de Promotie te verzilveren, door gebreken bij de Deelnemer, de Deelnemer 

de Promotie weigert of om een andere reden het niet mogelijk is de Promotie te 

overhandigen, dan zal de Promotie niet langer toegekend worden. De Deelnemer ontvangt 

dan geen vergoeding of andere vorm van compensatie.  

3.8 Indien de Deelnemer gedurende de periode van de toegekende Promotie geen Vodafone 

klant meer is, behouden Vodafone en Blendle zich het recht om de toegekende Promotie 

vroegtijdig te beëindigen, gelijk aan de einddatum van je contract bij Vodafone.  

 

https://offers.vodafone.com/nl


Actievoorwaarden Blendle 

 

 

 

 
 

Artikel 4 Einde Promotie  

4.1 Vodafone stuurt de Deelnemer 2 weken voor het einde van de Promotieperiode een sms om 

de Deelnemer eraan te herinneren dat de Promotieperiode afloopt.  

4.2 Opzeggen kan ieder moment via https://offers.vodafone.com/nl. Bij opzeggingen tenminste 

3 dagen voor het einde van de lopende promotiemaand, zal Blendle Premium aan het einde 

van de lopende promotiemaand worden gestopt.  

 

Artikel 5 Deelname  

5.1 De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen als hij een Vodafone mobiel abonnement heeft 

met een actieve simkaart. (hierna: ‘Deelname’).  

5.2 De Deelname is gratis. Let op, er kunnen eventuele kosten in rekening gebracht worden voor 

het gebruik van je dataverbinding. 

5.3 Elke Deelnemer kan slechts één keer aan de Actie deelnemen. Uitgesloten van deelname aan 

de Actie zijn klanten die al eerder via Vodafone gratis Blendle Premium hebben ontvangen. 

5.4 Zodra de Deelnemer de Promotie activeert start de Promotieperiode direct en zullen 

eventuele lopende promoties van derden komen te vervallen.  

5.5 Wanneer de Deelnemer tijdens activatie van de Promotie een betaald Blendle Premium 

abonnement heeft, zal de Deelnemer na de Promotieperiode worden teruggezet in zijn 

Premium-abonnement via Blendle. 

5.6 Om Blendle te kunnen gebruiken is een internetverbinding nodig en Blendle-compatibel 

apparaat. Kijk voor een volledig overzicht van Blendle-compatibele apparaten op 

www.blendle.nl 

 

Artikel 6 Gegevens  

6.1 Bij Deelname kunnen persoonsgegevens gevraagd worden (hierna: ‘Gegevens’). Onder de 

Gegevens vallen je telefoonnummer voor activatie met je Vodafone Services ID en registratie 

bij Blendle. 

6.2 De Deelnemer die onvolledige of onjuiste Gegevens gebruikt kan worden uitgesloten van 

Deelname.  

6.3 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt en verklaart door het 

versturen van de Gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, alsmede dat deze 

informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van 

anderen.  

6.4 De Gegevens zullen alleen voor de Deelname aan de Actie en registratie gebruikt worden, 

tenzij in deze Actievoorwaarden anders wordt aangegeven.  

6.5 Vodafone handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid  

7.1 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt 

met de Actie.  

7.2 Meer specifiek zijn Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet 

aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere 

wijze verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.  

7.3 Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn ook niet aansprakelijk 

voor enige aanvullende uitgaven die de Deelnemer of derden eventueel dient te maken in 

verband met de Deelname aan de Actie.  

7.4 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op 

geen enkele wijze een verplichting voor Vodafone.  

7.5 Vodafone, is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Promotie. 

Vodafone verleent geen garanties op de Promotie.  
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7.6 Vodafone is niet aansprakelijk voor netwerk-, hardware- of softwareproblemen, 

stroomstoringen of een storing van welke aard van ook, die vertraging of verlies van de 

registratie van de Deelnemer of andere gegevens tot gevolg hebben.  

 

Artikel 8 Overige bepalingen  

8.1 Deze Actie wordt aangeboden in samenwerking met Blendle. 

8.2 Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.  

8.3 Vodafone behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te 

beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn. Hiervan zal 

mededeling worden gedaan op http://www.vodafone.nl/blendle.  

8.4 De gebruikte definities hebben zowel in meer- als enkelvoud dezelfde betekenis, tenzij uit de 

context anders moet worden afgeleid.  

8.5 In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 

door Vodafone.  

8.6 Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de Vodafone 

klantenservice, onder vermelding van ‘Klacht Blendle’.  

8.7 Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

Actievoorwaarden. Daarnaast is Deelname alleen mogelijk door klant te worden van Blendle. 

Het gebruik van Blendle is bepaald onder de Blendle Algemene Voorwaarden en Privacy 

Policy, beschikbaar op https://blendle.com/about/termsandconditions en 

https://blendle.com/about/privacy. Hiermee heb je ingestemd tijdens de registratie bij 

Blendle.  

8.8 Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen 

Vodafone en de Deelnemer kennis te nemen.  

8.9 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
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