EK 2021 actie H&K Technische
Groothandel van 26 april 2021 tot 1 juni
2021
1. EK 2021 actie H&K Technische Groothandel (hierna: Actie) wordt aangeboden door: H&K
Technische Groothandel B.V. aan de Schoenerweg 2a en eveneens een vestiging aan de
Edisonstraat 9, onder de postcode 8042PJ te Zwolle en 7442DB te Nijverdal (hierna: H&K).
2. De Actie is geldig van 26 april 2021 tot 1 juni 2021 op bestellingen bij de vestigingen
Zwolle en Nijverdal, telefonische bestellingen, e-mailbestellingen en bestellingen op de
webshop via https://www.hktechnischegroothandel.nl/shop-inloggen/ (hierna:
bestelling). Projecten, waarbij H&K Technische Groothandel wordt ingezet als
(onder)aannemer, tellen niet mee.

3. Tijdens de actieperiode gelden de volgende aanbiedingen:
a. Bij een bestelling van een waarde van €250 of meer, na aftrek van eventuele
kortingen, wordt een lot verstrekt. Het lot geeft recht op deelname aan de loting
voor een passe-partouts ticket voor een EK duel in de Johan Cruijff ArenA. Dit lot
wordt meegegeven aan de afhaler (degene die de bestelling ophaalt in naam van
de klant) van de bestelling, of aan de bestelbon bevestigd. Het lot bevat een
unieke cijfercode. Tijdens de trekking worden er 3 cijfercodes blind getrokken.
b. Bij een bestelling van een waarde van €250 euro of meer, na aftrek van eventuele
kortingen, wordt aan de afhaler een H&K EK voetbal gratis meegegeven.
4. De loting zal plaatsvinden op 2 juni 2021 om 12:00 uur en zal via de H&K Facebookpagina
(https://www.facebook.com/HaenKaTechnischeGroothandelZwolleNijverdal/) worden
gepubliceerd. De winnende cijfercodes worden eveneens op de website van H&K
(www.haenka.nl) en de Instagrampagina gepubliceerd
(instagram/hktechnischegroothandelbv).
5. Winnaars hebben tot 9 juni 2021 12:00 uur om zich te melden en de gewonnen
prijs/prijzen, op vertoon van het originele lot, te incasseren. De prijzen kunnen in overleg
ook door H&K worden bezorgd.
6. H&K behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te
wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Waaronder verscherping van de maatregelen
betreffende het COVID-19 virus. Indien dit van toepassing is, zal hiervan een melding worden
gemaakt op https://www.hktechnischegroothandel.nl/acties/ .
7. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden
uitgesloten. Tevens kan een eventueel onterecht verstrekt lot teruggevorderd worden.
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8. H&K is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij
daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan
een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, waaronder de
uitbraak van COVID-19 virus en de daarbij behorende maatregelen vanuit de overheid.
9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden
genomen door H&K.
10. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11. H&K is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
12. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze Actie dan kunt u
contact opnemen met H&K op het nummer: 038-4221515 of het contactformulier
invullen op de website https://www.hktechnischegroothandel.nl
13. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
a. Actievoorwaarden.
14. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op: https://www.hktechnischegroothandel.nl/acties/
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