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Algemene voorwaarden Kibeo vrienden
Wat is de vriendenactie van Kibeo?
Gaan de kinderen van jouw vrienden, familie en/of kennissen naar Kibeo dankzij jouw
aanbeveling? Dan krijg je van ons een Rituals product cadeau. Je helpt zo anderen bij het
maken van hun keuze voor goede en vertrouwde opvang en je krijgt er zelf een cadeautje
voor. Met deze actie willen we je bedanken voor het promoten van Kibeo.
Hoe werkt het?
Gaat je kind naar Kibeo en ben je tevreden over onze opvang? Dan vinden we het natuurlijk
leuk als je dat ook doorvertelt aan je vrienden, familie en/of kennissen. We hopen dat we op
die manier nog meer kindjes mogen verwelkomen op onze fijne groepen.
Zodra één van jouw vrienden, familie of kennissen een overeenkomst heeft getekend met
Kibeo ga je naar www.kibeo.nl/vrienden. Daar voer je jouw gegevens en de gegevens van de
nieuwe klant in. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd. Kloppen de gegevens en
heeft de nieuwe klant de overeenkomst getekend? Dan ontvang je een product van Rituals
als bedankje. Over het algemeen zit er tussen de inschrijving voor de vriendenactie en het
versturen van je bedankje uiterlijk 30 dagen.
Regels
-

Je kunt maximaal drie nieuwe ouders opgeven

-

Alleen ouders die nog niet bekend zijn bij Kibeo kunnen als nieuwe klant worden
opgegeven

-

Ouders die al klant zijn bij Kibeo en een ander kind inschrijven gelden niet als nieuwe
klant

-

Het is niet mogelijk om jezelf als nieuwe klant op te geven

-

Medewerkers van Kibeo zijn uitgesloten van deelname

Lees de voorwaarden voor meer informatie.
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Algemene voorwaarden Deelname Kibeo Vriendenactie
Artikel 1 Definities
Deelnemer: klant van Kibeo waarvan kind(eren) geplaatst is/zijn op een vestiging van Kibeo
en die zich inschrijft voor deze actie. Deze klant heeft Kibeo aanbevolen bij de Nieuwe klant,
waardoor de Nieuwe klant een overeenkomst voor kinderopvang met Kibeo heeft
ondertekend.
Deelname: de Deelnemer neemt deel aan deze Vriendenactie door inschrijving van de
Nieuwe klant op een deelnameformulier en deze te verzenden via www.kibeo.nl/vrienden,
welke inschrijving en verzending heeft plaats gevonden binnen drie maanden nadat een
overeenkomst voor kinderopvang tussen Kibeo en de Nieuwe klant is ondertekend.
Nieuwe klant: de ouder die n.a.v. de aanbeveling van de Deelnemer een overeenkomst voor
kinderopvang met Kibeo heeft ondertekend en daarvoor nog geen klant van Kibeo was.
Organisator: De organisator van deze Vriendenactie is Stichting Kibeo (Stationspark 2, 4462
DZ, Goes, Nederland).
Vriendenactie: De Deelnemer die een Nieuwe klant bij Kibeo aanbrengt, welke Nieuwe klant
een overeenkomst met Kibeo aangaat, krijgt als dank een Rituals product cadeau.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op deelname aan deze
Vriendenactie van de Organisator. Door deelname aan deze Vriendenactie verklaart de
Deelnemer zich bekend en akkoord met deze Algemene voorwaarden.
2.2 De Vriendenactie is voor onbepaalde duur en kan te allen tijde zonder opgave van reden
en zonder kennisgeving door de Organisator worden stopgezet.
2.3 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een
schriftelijke overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer worden afgeweken. In dat
geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene
voorwaarden onverkort van kracht.
2.4 De Organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde
zonder kennisgeving te wijzigen. Tevens behoudt de Organisator zich het recht voor te allen
tijde zonder opgave van reden de Vriendenactie te staken, zonder dat de Organisator
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens de Deelnemer gehouden is. De
gewijzigde Algemene voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing
op alle bestaande en toekomstige deelnames, ook indien deze voor de wijziging van de
Algemene voorwaarden hebben plaatsgevonden.
Artikel 3 Totstandkoming deelname
3.1 De Deelnemer neemt deel aan deze Vriendenactie door inschrijving van de Nieuwe klant
op een deelnameformulier en deze te verzenden via www.kibeo.nl/vrienden, welke

Datum: 9-4-2018

Versie: 1

3

Kibeo

inschrijving en verzending heeft plaats gevonden binnen drie maanden nadat een
overeenkomst voor kinderopvang tussen Kibeo en de Nieuwe klant is ondertekend.
3.2 Een Deelnemer mag maximaal drie keer deelnemen aan deze Vriendenactie.
3.3 Deelname wordt gecontroleerd aan de hand van de klantgegevens.
3.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde
deelnameformulieren uit te sluiten van deze Vriendenactie. Het is de verantwoordelijkheid
van de Deelnemer het formulier op de juiste wijze en volledig in te vullen. De beoordeling
hiervan is uitsluitend voorbehouden aan de Organisator. De Organisator is niet gehouden de
uitsluiting van de Deelnemer van de Vriendenactie aan de Deelnemer mede te delen.
3.5 De Organisator is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
dat Deelnemers niet conform deze Algemene voorwaarden handelen, dan wel indien
Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen. De beoordeling hiervan is
uitsluitend voorbehouden aan de Organisator. De Organisator is niet gehouden de
diskwalificatie van de Deelnemer van de Vriendenactie aan de Deelnemer mede te delen.
3.6 Medewerkers van Kibeo zijn uitgesloten van deelname
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Kibeo is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of - samenhangt met (deelname aan) - deze Vriendenactie.
4.2 Kibeo is niet aansprakelijk voor niet-naleving van de Vriendenactie die wordt
veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht. Dergelijke omstandigheden hebben
betrekking op - maar zijn niet beperkt tot - extreme weersomstandigheden, brand,
overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, overmacht of
gebeurtenissen die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat de
Vriendenactie niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.
4.3 Kibeo is in geen geval aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze Algemene
voorwaarden.
4.4 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kibeo gelden eveneens ten
aanzien van het door Kibeo ingeschakeld hulppersoneel en de door haar ingeschakelde
derden.
Artikel 5 Privacy
Kibeo heeft aandacht voor privacy. De persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt,
gebruikt Kibeo uitsluitend voor de administratie van de Vriendenactie. De Deelnemer gaat
akkoord met het privacybeleid van Kibeo.
Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle deelnames aan deze Vriendenactie, deze Algemene voorwaarden en alle met
deze Vriendenactie verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
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6.2 De rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant respectievelijk de rechter van de
Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen
voortvloeiende uit deelnames aan deze Vriendenactie en deze Algemene voorwaarden.
Artikel 7 Dwingend recht
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd wordt geacht met
bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de
Organisator deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk
aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.
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