
Wedstrijd met deelname aan een loting met kans op een reis naar New York om de Supersonic 
technologie te ervaren, een Dyson Pure Hot and Cool Link of een V8 snoerloze stofzuiger.  
 
1. De wedstrijd begint op 01-09-2016 en sluit op 30-11-2016 om middernacht. Inzendingen die na deze 
datum binnenkomen worden niet geaccepteerd.  
 
2. Alleen inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
Medewerkers van Dyson of hun gezinsleden, organisatoren van de trekking, hun gezinsleden, agenten 
of andere derde partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de trekking zijn van deelname 
aan de wedstrijd uitgesloten.  
 
3. Bij aankoop van een Dyson Big Ball of een Dyson Big Ball Cinetic stofzuiger dient u zich te registeren 
op www.dyson.nl/promoties om mee te doen aan de trekking  
 
4. Per persoon is slechts één inzending toegestaan.  
 
5. Op 15-12-2016 worden uit de inzendingen willekeurig winnaars geselecteerd door een 
onafhankelijke persoon.  
 
6. Er worden 9 winnaars getrokken:  
 

a. De winnaar van de eerste prijs ontvangt een reis van een week naar New York voor 2 personen. 
Hierbij zijn inbegrepen accommodatie, vluchten, 500 euro zakgeld en een speciale styling sessie 
door een topkapper in New York plus een cadeau van Dyson.  
 
b. 3 winnaars ontvangen een Dyson Pure Hot and Cool Link luchtreiniger.  
 
c. 5 winnaars ontvangen een V8 snoerloze stofzuiger.  

 
7. Alle winnaars ontvangen op 17-12-2016 bericht.  
 
8. De prijzen worden op 17-12-2016 per post naar de winnaars verstuurd. Voor de Dyson Pure Hot and 
Cool Link en de Dyson V8 stofzuiger geldt een garantie van 2 jaar (op de garantie zijn voorwaarden van 
toepassing).  
 
9. Een lijst met namen en woonplaatsen van de winnaars kan binnen 14 kalenderdagen na de trekking 
worden verkregen door een gefrankeerde en geadresseerde envelop te zenden aan Dyson Benelux, 
Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam onder vermelding van “Winnaar trekking”.  
 
10. De prijzen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en kunnen niet worden geruild tegen geld of 
andere prijzen.  
 
11. Dyson is niet aansprakelijk voor inzendingen die vertraging oplopen als gevolg van een technische 
storing of om welke andere reden dan ook, noch voor inzendingen die onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige informatie bevatten. Dyson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledige 
aankopen en eventuele onvolledige aankopen worden niet geldig bevonden voor deelname aan de 
trekking. Dyson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aankopen die om welke reden dan ook 
onvolledig zijn.  
 
12. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. De beslissing 
van Dyson met betrekking tot deze wedstrijd is onherroepelijk. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.  

http://www.dyson.nl/promoties


 
13. Dyson behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te annuleren, te beëindigen of op te 
schorten, zonder verplichting jegens deelnemers, prijswinnaars of enige andere derde partij.  
 
14. Van de winnaars kan worden verlangd deel te nemen aan publiciteit met betrekking tot de trekking, 
die onder meer kan bestaan uit de publicatie van hun naam en foto in de media.  
 
15. Persoonsgegevens die gedurende deze actie worden verstrekt mogen uitsluitend worden 
doorgegeven aan derde partijen voor zover dat betrekking heeft op de toekenning van de prijs.  
 
16. Organisator: Dyson Benelux, Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam.  
 


