
 
 

 

 

Actievoorwaarden: NESCAFÉ Introductie Actie 2021 
 
Algemeen  
 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NESCAFÉ Introductie Actie 2021 (de “Actie”) van 

Nestlé Nederland B.V., Nestlé Professional, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”).  
2. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij de Commercial Support afdeling van Nestlé Professional 

(“Commercial Support”). Tel.: 020-5699403 of e-mail: commercial.support@nl.nestle.com.  
3. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, 

bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, 
zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal 
door Nestlé bekend worden gemaakt per e-mail aan de Nestlé Professional Preferred Dealers en op 
de Nestlé Professional website www.nestleprofessional.nl.  

4. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen 
van deelname uit te sluiten.  

 
Deelname  
 
5. Deze Actie staat open voor iedere in Nederland gevestigde bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel (“Deelnemer”).  
6. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de 

Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.  
 
Actieopzet  
 
7. De actieperiode loopt van donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021.  
8. De aanbieding: 

a. Huur: Bij aanschaf van een nieuwe NESCAFÉ Amato Compact Espresso, Amato Medium 
Espresso, Amato Large Espresso, Fusion Instant 2.0, Fusion Compact Instant 2.0 en de 
NESCAFÉ Coffee Corners op huurbasis gedurende de actieperiode krijgt de Deelnemer 
40% korting op de CAP huurprijs voor de minimale duur van 5 jaar (d.w.z. contract dient 
voor minimaal 5 jaar getekend te worden). 

b. De korting op de CAP huurprijzen van de NESCAFÉ Coffee Corners geldt bij aanschaf van 
alle NESCAFÉ koffiemachines op huurbasis gedurende de actieperiode. 

c. De Placement Fee is van toepassing. 
d. Actie is slechts geldig bij consumptie vanaf 10.000 cups per machine op jaarbasis.  
e. Actie is alleen geldig bij alle NESCAFÉ instantblends en NESCAFÉ bonenblends (in 

combinatie met Nestlé cacao, topping en service-artikelen). 
f. De Actie is niet van toepassing op lopende offertes van o.a. Europese aanbestedingen of 

tenders. 
g. De aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere acties/aanbiedingen vanuit 

Nestlé Professional binnen hetzelfde contract.  
h. Om deel te nemen aan deze Actie dient de Deelnemer de bedrijfsgegevens van de 

eindklant (NAW en KvK nummer) volledig in te vullen en op te sturen aan Commercial 
Support van Nestlé Professional binnen de actieperiode. 

Privacy 
 
9. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.  
10. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé 

met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op 
www.nestle.nl/info/privacyverklaring.  

11. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden 
opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening 
Gegevens Bescherming van toepassing. De Deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar 
persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.  

Aansprakelijkheid  
 
12. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade 

voortvloeiend uit deze actie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van 
Nestlé.  
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13. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele 
gevolgschade van de Actie.  
Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of 
bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs 
of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit 
vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is 
evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen 
van de inzendingen.  

 
Slotbepalingen  
 
14. Op deze promotie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 

actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
15. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking 

van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de afdeling Commercial Support van Nestlé 
Professional, tel.: 020-5699403.  
 

Vastgesteld te Amstelveen op 18 maart 2021.  
 
 

 

 


