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ALGEMENE VOORWAARDEN 
ENTREPRISE PROGRAMME OP HET DYMO® LABELMANAGER™-ASSORTIMENT 

(PROMOTIE BIJ AANKOOP VAN DYMO) 
 
 

1. DE AANBIEDING 

Deze aanbieding is uitsluitend geldig vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 voor inwoners van België 
en Nederland en bij aankopen in deze landen. Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Maximaal 
twee deelnames per persoon (zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres, zelfde IP-adres). Maximaal 1 
gratis toestel per deelname indien het vereiste aantal tapes wordt aangekocht.  
 
Deze aanbieding geldt voor eindgebruikers (fysieke personen en professionele eindgebruikers). Deze 
aanbieding is uitsluitend geldig voor eindgebruikers en dus niet voor handelaars of groothandelaars. Deze 
promotie staat niet open voor werknemers van de Aanbieder. 
 
Deze aanbieding houdt het volgende in: 
Door de gelijktijdige aankoop van gelijk welke 5 DYMO D1 tapecassettes met breedte van 6, 9 of 12 mm in de 
hierboven vermelde landen, ontvangt de klant een gratis DYMO® LabelManager™ 210D, LabelManager™ 
360D, LabelManager™ 280 of LabelManager™ PnP naar keuze. 
 
Lijst met DYMO D1 tapecassettes die de klant kan aankopen om in aanmerking te komen voor deze 
promotie: 

 
6 mm 9mm 12 mm 

S0720790 6MMX7M-TAPE   ZWART/GEEL S0720720 9MMX7M-TAPE  ZWART/ROOD S0720570 
 

12MMX7M-TAPE  ZWART/ROOD 
 S0720780 6MMX7M-TAPE   ZWART/WIT S0720710 9MMX7M-TAPE  ZWART/BLAUW S0720560 

 
12MMX7M-TAPE   ZWART/BLAUW 
 S0720770 6MMX7M-TAPE  

ZWART/TRANSPARANT 
S0720740 9MMX7M-TAPE   ZWART/GROEN S0720590 

 
12MMX7M-TAPE   ZWART/GROEN 
 

 S0720730 9MMX7M-TAPE   ZWART/GEEL S0720580 
 

12MMX7M-TAPE   ZWART/GEEL 
 S0720680 9MMX7M-TAPE   ZWART/WIT S0720530 

 
12MMX7M-TAPE   ZWART/WIT 
 S0720670 9MMX7M-TAPE  

ZWART/TRANSPARANT 
S0720500 

 
12MMX7M-TAPE   ZWART/TRANSPARANT 
 

S0720700 9MMX7M-TAPE  ROOD/WIT S0720550 
 

12MMX7M-TAPE   ROOD/WIT 
 S0720690 9MMX7M-TAPE  BLAUW/WIT S0720520 

 
12MMX7M-TAPE  ROOD/TRANSPARANT 
  S0720540 

  
 

 

12MMX7M-TAPE   BLAUW/WIT 
 S0720510 

 
12MMX7M-TAPE   BLAUW/TRANSPARANT 
 S0720610 

 
12MMX7M-TAPE   WIT/ZWART 
 S0720600 

 
12MMX7M-TAPE   WIT/TRANSPARANT 
 S0718060 

 
D1 12 mm X 5,5 m PERM. ZWART/WIT EU 
 S0718040 

 
D1 12 mm X 3,5 M NYLONTAPE WH.EUR 
  1978364 D1 Duurzaam 12 mm x 5,5 M, zwart op wit 

 1978365 D1 Duurzaam 12 mm x 3 M, wit op zwart 
 1978366 D1 Duurzaam 12 mm x 3 M, wit op rood 
 1978367 D1 Duurzaam 12 mm x 3 M, zwart op 

oranje 
 
 

2. HOE DEELNEMEN? 
 

Om een gratis DYMO® LabelManager™ 210D, LabelManagerTM 360D, LabelManager™ 280 of 
LabelManager™ PnP te ontvangen, dient de klant tegelijk 5 DYMO tapes van het type zoals hoger vermeld 
aan te kopen (één ontvangstbewijs) tijdens de periode van deze promotie die start op 1 januari 2016 en 
loopt tot en met 30 april 2016. Maximaal twee aanvragen per deelnemer zijn toegestaan gedurende de 
looptijd van deze aanbieding, en elke deelnemer heeft recht op maximaal 1 toestel per deelname. Dit 
betekent dat een deelnemer maximaal 2 toestellen kan verkrijgen met twee afzonderlijke aankopen. De 
klant dient een volledig en correct ingevuld deelnameformulier te bezorgen samen met het aankoopbewijs 
via www.dymo.com/getmoredone ten laatste op 15 mei 2016. De klant dient vervolgens een gratis toestel te 
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kiezen. Aankopen na 30 april 2018 komen niet in aanmerking voor deze promotie. Het gekozen toestel zal 
binnen 8 weken per post bezorgd worden op het adres zoals vermeld op het deelnameformulier. 
 
Bij afwijzing van een aanvraag wegens foute en/of ontbrekende gegevens hebt u vanaf de afwijzing 2 weken 
de tijd om contact op te nemen met de klantendienst op dymoeurope@newellco.com om uw aanvraag 
opnieuw te activeren door de juiste en/of complete gegevens te verstrekken. Doet u dat niet, dan vervalt uw 
aanvraag.  

 
 

3. DISCLAIMERS 
 

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk moment nietig te verklaren, aan te 
passen en/of te wijzigen en de voorwaarden ervan te veranderen zonder enige aansprakelijkheid. De 
Aanbieder is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van verlies, schade of verwonding die een 
deelnemer door deze aanbieding heeft geleden. 
Aanbieder is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van deze aanbieding als de oorzaak hiervan onverwachte 
omstandigheden zijn die voortvloeien uit overmacht. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer (niet 
exhaustief) strenge weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlog, aardbevingen, rellen, industriële 
geschillen, terrorisme, overmacht, tussenkomende wetten of gebeurtenissen die, zonder de schuld van een of 
andere partij, de bevredigende uitvoering van de prestatie onmogelijk maken. Aanbieder is niet aansprakelijk 
voor om het even welke tekortkoming in de communicatiediensten, zoals post-, fax-, of internetdiensten. 

 
4. WETGEVING 

 
Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische of Nederlandse wetgeving, afhankelijk van de 
plaats waar de deelnemer woont. In het geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze 
bepalingen en voorwaarden met betrekking tot deze aanbieding komt de eindbeslissing toe aan de directie 
van de aanbieder. 
 

5. PERSOONSGEGEVENS 
 

Voor het goede verloop van deze aanbieding hebben we uw persoonsgegevens nodig. U hebt het recht om uw 
persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen 
met: privacy.europe@newellco.com of Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, 
London W6 7JP, United Kingdom. Andere vragen kunnen niet aan deze adressen worden gericht en zullen niet 
worden beantwoord. 
 
Indien u graag info over nieuwe producten en diensten van de Aanbieder wenst te ontvangen, vink dan het 
overeenkomstige vakje op het formulier aan. Wilt u informatie en aanbiedingen van onze 
dochterondernemingen en partners ontvangen, vink dan het overeenkomstige vakje op het formulier aan.  
 
Door het vakje aan te vinken, bevestigt u te begrijpen dat uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden 
zullen worden opgeslagen in de Verenigde Staten in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake 
gegevensbescherming, zoals de Europese privacyrichtlijn en andere landspecifieke wetten inzake 
gegevensbescherming. 
 
 

6. AANBIEDER 
 

De aanbieder is Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, 
United Kingdom. 
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