
 

Ac$evoorwaarden 

Leisure Pools pakt regelma1g uit met spe2erende ac1es. Deze ac1evoorwaarden zijn van 
toepassing op alle ac1es georganiseerd door Leisure Pools. De bijzondere regels die van 
toepassing zijn op deze specifieke ac1e zijn in de tekst aangeduid in het blauw. Door 
deelname aan een ac1e accepteer je de voorwaarden zoals hieronder vermeld.   

Het doel van onze ac1es is het promoten van de verkoop van onze full epoxy vinylester 
monoblok zwembaden door middel van het verstrekken van extra voordelen/prijzen aan 
deelnemers die deze op rechtma1ge wijze verkrijgen.  

Leisure Pools heeD het recht om de ac1e te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, 
bepalingen of informa1e zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit heeD geen 
gevolg voor aankopen die voor de intrekking of wijziging van de ac1es zijn gedaan.  

De ac1eperiode wordt steeds vermeld op de website en/of op de socialemediakanalen van 
Leisure Pools. Voor onze ambassadeursac1e wordt de website: 
www.zwembadambassadeur.be gebruikt. De ac1es gelden uitsluitend voor deelnames die 
gedaan worden in de desbetreffende ac1eperiode. Onze zwembadambassadeurac1e loopt al 
zeker van 18 november 2021 t.e.m. 18 februari 2022. Voor deelname volstaat het om 
contactgegevens aan te leveren van mogelijk geïnteresseerden in een zwembad van Leisure 
Pools. Hier staat een beloning tegenover, cf. alinea overzicht prijzen. De deelnemende 
showrooms zijn Leisure Pools Benelux (Aarschot), Leisure Pools West (Ingelmunster), Leisure 
Pools Noord (Sint-Gillis-Waas), Leisure Pools Hasselt, NieuwAtlan1s (Valkenswaard) en Van 
Beem (Zwanenburg).  

Iedereen die in België of Nederland woonach1g is en ouder is dan 18 jaar kan deelnemen 
aan de ac1e. Per ac1e kan er wel maar 1x per persoon worden deelgenomen. Er mogen door 
onze zwembadambassadeurs meerdere contactpersonen aangeleverd worden. Wij 
herbekijken dan de beloningen die hiertegenover staan en spreken een nieuwe beloning af in 
samenspraak met onze zwembadambassadeurs. 

Prijzen worden overhandigd zolang de voorraad strekt. Iedereen die deelneemt aan de ac1e 
en aan de ac1evoorwaarden voldoet, heeD recht op een beloning. Wij hebben het recht om 
over deze ac1e te communiceren op onze socialmediakanalen. 

Overzicht prijzen: 
• Aanleveren contactgegevens + maken van een afspraak door onze sales- en 

accountmanagers: ontvang draadloze earbuds. 
• Ondertekening van de offerte door contactpersonen: ontvang een adrenalinerush in 

de vorm van een bon. Dit kan vb. een Vivabox of Bongobon zijn.  

http://www.zwembadambassadeur.be


Leisure Pools verleent geen garan1es op de prijzen. Zij worden op het risico van de klant 
bezorgd. De standaardgaran1es die Leisure Pools biedt op het zwembad blijven natuurlijk 
wel behouden. 

Prijzen kunnen niet worden geruild of uitgekeerd in geld. 

Aan de ac1es kunnen geen rechten worden ontleend.  

Als er expliciet toestemming gegeven wordt door de klant, heeD Leisure Pools het recht de 
naam en de foto van de deelnemers te gebruiken voor het maken van publiciteit. Leisure 
Pools is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.  

Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de ac1es kunnen uitgesloten worden. 
Bovendien kan de eventueel onterecht verstrekte kor1ng teruggevorderd worden.  

Leisure Pools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze ac1es voortvloeiende 
schade en voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren 
prijzen.  

Leisure Pools heeD het recht om inzendingen en deelnames uit te sluiten van deze ac1es als 
deze frauduleus of door onrechtma1ge beïnvloeding bekomen zijn. 

Leisure Pools behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk in overeenstemming met de wet 
van GDPR (mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die wij van onze zwembadambassadeurs 
ontvangen, worden niet zonder toestemming van deze personen aan Leisure Pools bezorgd 
en worden ook voor marke1ngdoeleinden gebruikt. 

Deze algemene voorwaarden werden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Indien 
toch één van de voorwaarden nie1g zou zijn, heeD dit niet de nie1gheid van het geheel tot 
gevolg. De vernie1gde bepaling wordt op dat moment vervangen door een rechtsgeldige 
bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de doelstelling van de vernie1gde bepaling.  

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de 
vennootschapszetel van Leisure Pools geves1gd is.  

Vragen, klachten of opmerkingen over deze ac1evoorwaarden kunnen kenbaar gemaakt 
worden via marke1ng@leisurepools.be. 

Deze algemene ac1evoorwaarden gelden voor Leisure Pools en voor al haar partners die 
deelnemen aan deze ac1es. Zij worden in deze voorwaarden aangeduid onder de term 
Leisure Pools.  

Door gebruik te maken van onze ac1es verklaart de klant akkoord te gaan met onze 
ac1evoorwaarden.  

mailto:marketing@leisurepools.be
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