
Algemene voorwaarden Paxton Pro Installer Trainingstour 

2022 

Bij deelname aan de Paxton Pro Installer Trainingstour ga je akkoord met 

onderstaande: 

• Paxton Benelux B.V. kan tijdens de training beeldopnames maken van de training 

en deelnemers voor onze media uitingen.  

• Paxton Benelux B.V. maakt van de winnaar van het Makita accuboormachine 

beeldopnamen voor onze media uitingen. 

• Onder de deelnemers die deelnemen aan de Paxton Pro Installer Trainingstour van 

1 juni tot en met 22 juni 2022 verloot Paxton Benelux B.V. één Makita 

accuboormachine t.w.v. €221,99,- 

• Het Makita accuboormachine is niet inwisselbaar voor contanten.  

• Het Makita accuboormachine is inclusief 2 accu’s en exclusief overige accessoires. 

• Iedere deelnemer van de Paxton Pro Installer Trainingstour van 1 juni tot en met 22 

juni 2022 ontvangt gratis een Paxton Pro Installer Poloshirt zolang de voorraad 

strekt.  

• Aan de Paxton Pro Installer Trainingstour van 1 juni tot en met 22 juni 2022 mogen 

per training en locatie maximaal 2 deelnemers per bedrijf deelnemen. 

• Paxton Benelux B.V. behoudt het recht om de actie tussentijds aan te passen of te 

beëindigen. Zo nodig zal een gewijzigde versie van de actie op de site worden 

vermeld. 

• Paxton Benelux B.V. zal op maandag 27 juni de winnaar van het Makita 

accuboormachine bekend maken via onze media uitingen.    

• De winnaar van het Makita accuboormachine wordt per e-mail en per telefoon 

over zijn/haar prijs geïnformeerd. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat, in het 

geval hij/zij de prijs wint, de voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en foto worden 

gepubliceerd op onze media uitingen.  

• De winnaar van het Makita accuboormachine gaat ermee akkoord dat hij/zij de 

prijs persoonlijk dient op te halen aan de Korte Huifakkerstraat 34 te Breda op 

werkdagen (ma-vrij 08:30-17:00) binnen 15 werkdagen na de verloting op 

Maandag 27 juni 2022.  

• Als de winnaar van het draadloos Makita koffiezetapparaat niet binnen de vereiste 

periode van 15 werkdagen na verloting op Maandag 27 juni 2022 heeft gereageerd 

op zijn/haar prijs heeft Paxton Benelux B.V. het recht de prijs opnieuw te verloten.  

 
Paxton Benelux B.V. neemt je privacy zeer serieus en gebruikt je persoonlijke informatie alleen om je account te beheren en om 

producten en diensten te leveren (bijvoorbeeld ondersteuning en training) die je bij ons hebt aangevraagd.  

Deze informatie wordt bewaard op een veilige plek en wordt niet gedeeld met derden.  

Voor het algemene privacy beleid van Paxton Benelux B.V. ga je naar:  

https://www.paxton-nl.com/spotlight.asp?strStage=NL_Privacybeleid 

https://www.paxton-nl.com/spotlight.asp?strStage=NL_Privacybeleid

