
Actievoorwaarden 
Acties Zoya nagellak “10 euro terug” en “Zoya cadeaubon”  
 

1. De “Zoya nagellak”-actie, ter promotie van het merk Zoya (hierna te noemen “De Actie”), wordt 
georganiseerd door Be Fit te Lisse, onafhankelijk distributeur van Zoya-producten.  

2. De Actie is geldig tot en met 30 april 2019, 24:00 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).  

3. Een ieder die zich gedurende de Actieperiode aanmeldt voor de actie en akkoord gaat met deze 
actievoorwaarden, heeft recht op €10,00 cash-back korting. Deelnemers kunnen uitsluitend 
deelnemen aan deze Actie met een (1) e-mailadres. Het recht op korting ontstaat nadat deelnemer zich 
op de website https://befit.beyuna.nl/ heeft geregistreerd, rechtstreeks of via de website 
http://www.zoyanagellak.nl/.  

4. Het recht op €10,00 cash-back korting geldt voor alle producten die via de website 
https://befit.beyuna.nl/ worden besteld, met dien verstande dat er gedurende de Actieperiode maximaal 
1x recht bestaat op korting. Het betreft een zogenaamde cashback-actie, d.w.z. dat er €10,00 binnen 1 
kalendermaand na het verzoek (zie punt 5) op de bankrekening van de deelnemer wordt gestort. De 
aankoop dient minimaal €45,00 (incl. Btw) te bedragen om recht te hebben op de genoemde korting.  

5. De deelnemer dient zelf een verzoek in te dienen om (een deel van) de verzendkosten terug te 
ontvangen. Dat verzoek moet binnen een periode van maximaal 1 kalendermaand na aankoop per mail 
worden ingediend.  

6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in een land binnen Europa 
met de Euro als betaaleenheid.  

7. Be Fit behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. 
bij (of op verdenking van) fraude.  

8. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. 
Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.  

9. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van 
deelname. Over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.  

10. Be Fit, evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie, zijn op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele 
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie. 
Daarnaast is deelnemen geheel voor eigen risico van de deelnemer.  

11. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 
Den Haag.  

12. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze 
actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.  

Lisse, 6 maart 2019  


