
Algemene voorwaarden: “QiZiNi burrito € 1,- retour actie”   

Artikel 1. Algemeen 

Deze actievoorwaarden (de ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de promotionele actie “QiZiNi € 1,- 
retour actie” (de ‘Actie’), die wordt georganiseerd door QiZiNi Group B.V., eigenaar van het merk QiZiNi, 
gevestigd in Losser aan De Pol 36, 7581 CZ, hierna te noemen ‘QiZiNi’. 

1. De Actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.qizini.com/acties. 
2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer (de ‘Deelnemer’) in te stemmen met de 

Actievoorwaarden.  
3. De Actie loopt van 6 maart 2018 tot en met 30 april 2018 (de ‘Actieperiode’). 
4. De Actie is van toepassing op de QiZiNi Panini Deluxe Ham and Cheese, de QiZiNi Panini Deluxe Pulled 

Chicken BBQ, de Burrito Mexican Beef en de Burrito Indian Chicken, hierna te noemen 
‘Actieproducten’. 

 Artikel 2. Deelname aan de Actie   

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die tijdens de Actieperiode woonachtig is in 
Nederland en de beschikking heeft over een Nederlandse bank- of girorekening.  

2. De Deelnemer die jonger is dan 16 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het 
ontvangen van het bedrag. 

3. Uitgezonderd van de Actie zijn werknemers van QiZiNi en direct en/of indirect bij deze Actie betrokken 
derden.  

4. Deelname gaat als volgt: 
• Koop een van de Actieproducten met Actiesticker met actiecode. 
• Ga naar de website www.qizini.com/acties 
• Vul hier de actiecode in die je vindt op de Actiesticker en je persoonlijke gegevens en klik 

op ‘versturen’. 
• Het bedrag (€ 1,-) wordt binnen 4 weken gestort op het opgegeven bank- of 

girorekeningnummer.   
5. Deelname aan de Actie is gratis. 
6. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.   
7. Per huishouden mag 1 (één) keer deel worden genomen aan de Actie. 
8. Uitsluitend inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt.   
9. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de Actie, kan QiZiNi de gegevens 

op een lijst plaatsen waardoor toekomstige deelname aan acties van QiZiNi is uitgesloten. 
10. QiZiNi kan niet garanderen dat de Actieproducten te allen tijde voorradig zijn in de supermarkt en is 

niet verantwoordelijk in het geval dat hierdoor niet kan worden deelgenomen aan de Actie. 
11. Deelnemers dienen de kassabon en Actiesticker tot 4 weken na afloop van de actie te bewaren. 
12. QiZiNi is gerechtigd de kassabon en/of Actiesticker gedurende de Actie op te vragen. 

Artikel 3. Persoonsgegevens en privacy   

1. Om mee te doen aan de Actie, dient de Deelnemer persoonsgegevens te verstrekken (NAW-gegevens, 
e-mailadres en bankrekeningnummer). 

2. De Deelnemer garandeert dat alle opgegeven gegevens correct en volledig zijn. 
3. De door Deelnemer opgegeven persoonsgegevens, worden door QiZiNi verwerkt ter uitvoering van de 

Actie. 



4. Door deelname aan de Actie verklaart Deelnemer in te stemmen met de hiervoor bedoelde 
verwerking van de persoonsgegevens door QiZiNi. 

5. QiZiNi verwerkt transactie op basis van de door de deelnemer ingevulde gegevens. Als blijkt dat het 
bankrekeningnummer door de Deelnemer niet correct is ingevuld en €1 is uitgekeerd aan de 
verkeerde persoon, dan is een correctie hiervan niet meer mogelijk en wordt het kortingsbedrag niet 
nogmaals uitgekeerd.  

6. De door Deelnemer opgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van QiZiNi. De 
persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen of gerichte 
communicatie door QiZiNi.  Indien de Deelnemer toestemming heeft gegeven voor het toezenden van 
de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de 
nieuwsbrief aan te passen en om de Deelnemer specifieke aanbiedingen te kunnen doen. 

 Artikel 4. Aansprakelijkheid   

1. QiZiNi Group B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die 
samenhangt met en/of voortvloeit uit deelname aan de Actie. 

2. QiZiNi Group B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor druk-, 
spel-, zet- en/of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden. 

3. QiZiNi Group B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg 
van het niet- en/of slecht functioneren van de QiZiNi website. 

Artikel 5. Slotbepalingen   

1. QiZiNi behoudt zicht het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van de Actie indien QiZiNi twijfelt 
aan de juistheid van de inzending. 

2. QiZiNi behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen 
en/of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden 
te wijzigen.  

3. Niets uit de inhoud van de Actie en/of publicatie daarvan mag worden verveelvoudigd dan wel 
gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van QiZiNi. 

4. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist QiZiNi. 
5. Voor vragen over de Actie kunnen Deelnemers contact opnemen door te mailen naar info@qizini.com. 
6. QiZiNi kan deze Actievoorwaarden te allen tijde wijzigen. 

 


