
 

Voorwaarden Eindejaars

1. Algemeen 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de a

AirsoftShopNL georganiseerde promotionele Eindejaars
1.2 Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer 
1.3 Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via 

https://www.airsoftshopnl.com
2259987/bonnen-actie-winkel-internet/

1.4 DutchStockhouse -AirsoftShopNL 
deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze a
opgave van redenen deze actie te staken,
zich meebrengen, zonder dat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers.  
De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de a
van de actie, zal bekend worden gemaakt via onze websites.

1.5 DutchStockhouse - AirsoftShopNL 
deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 
pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze a
deelnemer op geen enkele wijze in 

1.6 Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze a

DutchStockhouse -AirsoftShopNL
bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen 
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.8 Over de uitslag en/of inhoud kan niet worden 
 

2. Deelname  
2.1 Gedurende de actieperiode van 
2.2 Deelname is geheel gratis. 
2.3 Via de Winkel in Den Haag of via de site 
2.4 Bij Airsoft gerelateerde aankopen dingt men alléén
2.5 Bij niet Airsoft gerelateerde aankopen dingt men alléén mee voor de 2
2.6 Bij Funko & Merchandise aankopen 
2.7 Deelname via de Winkel vindt plaats

telefoonnummer te vermelden. 
2.8 Indien voor of tijdens de uitreiking mocht blijken

uitgesloten van deelname.  
2.9 Deelname vindt via de site oftewel on

expliciet bij de “opmerkingen” te vermelden
2.10 Deelname betekent acceptatie van de 
2.11 Men kan aan de actie deelnemen zo vaak men wil.
2.12 Van deelname is uitgesloten:  

Snoep en/of Dranken. 
 

3. Prijzen en uitreiking 
3.1 De hele actie periode worden alle 
3.2 De trekking van de prijswinnaars zal op 3
3.3 De prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een trekking uit 
3.4 Alle winnaars worden persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht 

Facebook en/of instagram. 
3.5 De prijzen zijn alléén op te halen in onze winkel 
3.6 De prijzen zijn niet inwisselbaar, overdraagbaar en/of uit te keren in geld. 
3.7 Een prijs is ondeelbaar en kan alleen 
3.8 De 1e prijs is alléén bedoeld voor

Voorwaarden Eindejaars -Bonnen- actie 2021  

actievoorwaarden (hierna: “de actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door 
georganiseerde promotionele Eindejaars –bonnen– actie (hierna: “de a

ctie accepteert de deelnemer de actievoorwaarden. 
ctievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via onze website 

https://www.airsoftshopnl.com  tevens bereikbaar middels een link vanaf https://www.airsoftshopnl.com/c
internet/ 

AirsoftShopNL is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 
gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 

ctie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met 
zich meebrengen, zonder dat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 

wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden, stakin
worden gemaakt via onze websites. 

AirsoftShopNL heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de a
deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 

plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de 
deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.  

ctievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
f meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

AirsoftShopNL gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe 
bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen 
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

kan niet worden gecorrespondeerd. 

Gedurende de actieperiode van 9 november  2020 tot en met de trekking op 3 januari 2021

of via de site oftewel on-line. 
aankopen dingt men alléén mee voor de 1e prijs. 

Airsoft gerelateerde aankopen dingt men alléén mee voor de 2e prijs. 
aankopen dingt men alléén mee voor de 3e prijs. 

vindt plaats door op de achterzijde van de (dubbel geprinte) bon 
telefoonnummer te vermelden.  

voor of tijdens de uitreiking mocht blijken dat men niet in het bezit is van een NABV pas dan is men 

ia de site oftewel on-line vindt automatisch plaats, tenzij men hiervan afziet door dit 
bij de “opmerkingen” te vermelden. 

Deelname betekent acceptatie van de actievoorwaarden.  
actie deelnemen zo vaak men wil. 

  Cadeaubonnen, Perslucht , PostNL en/of Post gerelateerde 

worden alle deelnemende bonnen in een grote glazen bowl verzameld.
winnaars zal op 3 januari 2021 plaatsvinden en geschiedt volledig onpartijdig. 

De prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een trekking uit alle deelnemende bonnen.
winnaars worden persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht én bekend gemaakt via onze site 

op te halen in onze winkel DUTCH STOCKHOUSE  in Den H
De prijzen zijn niet inwisselbaar, overdraagbaar en/of uit te keren in geld.  
Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend

bedoeld voor Airsoft gerelateerde aankopen  -NABV lid-.  

ctievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door DutchStockhouse -
actie (hierna: “de actie”).  

website 
https://www.airsoftshopnl.com/c-

voorafgaande kennisgeving 
ctie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 

te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met 
zich meebrengen, zonder dat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 

ctievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing 

eelnemer uit te sluiten van de actie indien de 
deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 

ctievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de 

ctievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
eer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe 

bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen 

januari 2021. 

door op de achterzijde van de (dubbel geprinte) bon naam en 

in het bezit is van een NABV pas dan is men 

, tenzij men hiervan afziet door dit 

gerelateerde  aankopen, 

bonnen in een grote glazen bowl verzameld. 
plaatsvinden en geschiedt volledig onpartijdig.  

deelnemende bonnen. 
bekend gemaakt via onze site als 

Den Haag. 

wordt toegekend. 



 
3.9 De 2e prijs is alléén bedoeld voor 
3.10 De 3e prijs is alléén bedoeld voor 
3.11  Uitreiking van de 1e prijs geschiedt alleen na controle en bevestiging van het NABV lidmaatschap. Indien dit 

niet getoond kan worden dan wordt een nieuwe  prijswinnaar uit de deelnemende bonnen getrokken.
3.12 De prijswinnaars hebben één week 

deze niet binnen de gestelde tijd claimen
3.13 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden opgehaald, blijven eigendom van DutchStockhouse

AirsoftShopNL.  
3.14 Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan DutchStockhouse
3.15 De volgende prijzen worden verloot:

1e prijs: Airsoft t.w.v. € 341
 Totale assemblage en toevoegingen:
 AW Custom HX2201 Full Metal GBB pistol
 Magazine HX-Series GBB 30rds Silver 
 Nuprol Small Hard Case (Wave Foam) Black
 VIPER Speed BB loader - 90rds
 Puff Dino Green Gas-Power Up Box 560ml t
 Xtreme Precision 0,25g BB Biodegradable Bottle
 En zoals ieder jaar is voor de

2e prijs: niet Airsoft  t.w.v
Viper Tactical  - Lazer Side Load 

 

3e prijs: Funko & Merchandise

HASBRO  - Star Wars Mandalorian Baby Yoda The Child 
combinations of sounds and movements
Battery - 4pcs t.w.v. € 5,00 

4. Gegevensverzameling 
4.1 De deelnemer geeft DutchStockhouse

verwerken van de in het kader van de a
gebruikt ten behoeve de actie en zullen niet voor andere marketingdoeleinden worden aangewend, tenzij 
door de deelnemer anders is aangegeven.
persoonsgegeven niet worden doorgegeven aan derden.

4.2 Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer slechts verzameld en 
verwerkt om het goede verloop van de a
 

5. Aansprakelijkheid  
DutchStockhouse –AirsoftShopNL i

7.1 Voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of sa
7.2 Voor (de gevolgen van) gebreken in de 
7.3 Voor enige schade, van welke aard dan ook, welke 

website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten.
7.4 Voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet 

(ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder 
voorafgaande aankondiging.  

7.5 Voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de a
7.6 Voor druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten

geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen.

bedoeld voor niet Airsoft gerelateerde aankopen. 
voor Funko & Merchandise aankopen. 

prijs geschiedt alleen na controle en bevestiging van het NABV lidmaatschap. Indien dit 
niet getoond kan worden dan wordt een nieuwe  prijswinnaar uit de deelnemende bonnen getrokken.

winnaars hebben één week (5 werkdagen) de tijd om hun prijs te komen ophalen, maar mocht men 
deze niet binnen de gestelde tijd claimen, dan zullen wij een nieuwe prijswinnaar trekken.
Prijzen die om welke reden dan ook niet worden opgehaald, blijven eigendom van DutchStockhouse

js komt deze eveneens toe aan DutchStockhouse-AirsoftShopNL.
De volgende prijzen worden verloot: 

341,50 
Totale assemblage en toevoegingen: 

HX2201 Full Metal GBB pistol t.w.v. € 229,90 
Series GBB 30rds Silver t.w.v. € 49,90 

(Wave Foam) Black t.w.v. € 19,90 
90rds (BLACK) t.w.v. € 7,90 

Power Up Box 560ml t.w.v. € 16,00 
25g BB Biodegradable Bottle White (2800 bb) t.w.v. € 17,90

En zoals ieder jaar is voor de 1e prijs een NABV-pas benodigd. 

t.w.v. € 59,00 
Lazer Side Load Shoulder Pack - GREEN  

Funko & Merchandise  

Star Wars Mandalorian Baby Yoda The Child Animatronic electronic figure
sounds and movements) - 23cm t.w.v. € 129,90 Incl. DURACELL AA Penlite Power Alkaline 

DutchStockhouse-AirsoftShopNL door deelname toestemming tot het verzamelen en 
ken van de in het kader van de actie benodigde (persoons) gegevens. Gegevens worden 

ctie en zullen niet voor andere marketingdoeleinden worden aangewend, tenzij 
door de deelnemer anders is aangegeven. DutchStockhouse-AirsoftShopNL garandeert

n doorgegeven aan derden. 
Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer slechts verzameld en 

kt om het goede verloop van de actie te waarborgen. 

is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk: 
schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de a

oor (de gevolgen van) gebreken in de te verstrekken prijzen.  
oor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de 

website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten. 
or de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet 

eschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder 

in verband met deelname aan de actie maakt. 
of andere vergelijkbare fouten. Deze kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op 

geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen. 

prijs geschiedt alleen na controle en bevestiging van het NABV lidmaatschap. Indien dit 
niet getoond kan worden dan wordt een nieuwe  prijswinnaar uit de deelnemende bonnen getrokken. 

komen ophalen, maar mocht men 
prijswinnaar trekken. 

Prijzen die om welke reden dan ook niet worden opgehaald, blijven eigendom van DutchStockhouse-

AirsoftShopNL. 

17,90 

Animatronic electronic figure (With more than 40 
DURACELL AA Penlite Power Alkaline 

door deelname toestemming tot het verzamelen en 
persoons) gegevens. Gegevens worden alleen 

ctie en zullen niet voor andere marketingdoeleinden worden aangewend, tenzij 
garandeert dat 

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer slechts verzameld en 

 
menhangt met (deelname aan) de actie. 

deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de 
  

or de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet 
eschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder 

en niet worden tegengeworpen en kunnen op 


