Voorwaarden van bunq Google Ads Voucher Coupon promo
1.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotiecampagne “Google Ads Voucher Coupon
promo” van bunq B.V. (hierna de “promotie”). Deze promotie is bedoeld om gebruik van de bunq
Green Card te promoten.

2.

Deelname

2.1.

Wil je meedoen aan de promotie? Lees dan verder.

2.2.

Door deel te nemen aan de promotie, ga je akkoord met deze voorwaarden.

2.3.

Om een promotie code te ontvangen is het nodig om een Business account bij bunq te activeren
tijdens de promotie periode. Nadat jouw account volledig is goedgekeurd door bunq ontvang je
een email met jouw code.

2.4.

Deelname aan deze promotie is alleen mogelijk voor inwoners van Oostenrijk, België, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, en die tijdens de gehele promotieperiode 18
jaar of ouder zijn. Eén promotiecode per adverteerder.

2.5.

Om deze aanbieding te activeren moet u het volgende doen: Voer de promotiecode in uw account
vóór 31 december 2020. Als u gebruik wilt maken van deze aanbieding, moet u de code binnen 14
dagen invoeren na de datum waarop uw eerste vertoning van een advertentie is weergegeven vanuit
uw eerste Google Ads-account.
2.6. Het Google Ads-advertentietegoed verdienen: Begin met adverteren zodra u de code heeft
ingevoerd. De reclamekosten die u in de 31 days dagen daarna maakt (exclusief belastingen), krijgt
u terug als promotietegoed met een maximale waarde van €120.
2.7. Zodra voorwaarde 2 en 3 zijn voltooid, zal het advertentietegoed worden toegepast binnen ongeveer
5 dagen op het 'Betalingsoverzicht' van uw account.
2.8. Advertentietegoeden zijn enkel van toepassing op toekomstige advertentiekosten.
Advertentietegoeden kunnen niet worden toegepast op kosten die gemaakt zijn voordat de code
werd ingevoerd.
2.9. U zult geen melding ontvangen wanneer uw verdiende advertentietegoed op is en eventuele extra
reclamekosten zullen aangerekend worden via de door u gekozen vorm van betaling. Als u het
adverteren niet wilt voortzetten, dan kunt u uw campagnes op elk gewenst moment onderbreken of
verwijderen.
2.10. Uw account moet eerst succesvol worden gefactureerd door Google Ads en in een goede staat
blijven om te kunnen kwalificeren voor het advertentietegoed.
2.11. Medewerkers van bunq en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van

de promotie zijn uitgesloten van deelname.
2.12. Je deelname aan de promotie eindigt onmiddellijk indien je je bunq-account opzegt of (één van) je
bunq-account(s) (tijdelijk of permanent) wordt geblokkeerd.
2.13. In de volgende situaties ben je uitgesloten van deelname aan de promotie: (i) als we weten of
vermoeden dat je misbruik maakt of hebt gemaakt van onze diensten, (ii) als we van mening zijn dat
je handelt of hebt gehandeld in strijd met het doel van de promotie of (iii) als we van mening zijn dat
je schade aan onze reputatie toebrengt of geprobeerd hebt om toe te brengen.

3.

Promotieperiode

3.1.

De promotieperiode loopt van 28 februari 2020

4.

Prijzen en winnaars

4.1.

Elke deelnemer die een bunq Green Card besteld tijdens de promotieperiode zullen we belonen
met 10 extra bomen.

4.2.

We zullen de bomen toevoegen in de bunq app zodra je de bunq Green Card hebt besteld.

4.3.

Prijzen zijn persoonsgebonden, niet onderhandelbaar en niet verdraagbaar.

5.

Aansprakelijkheid

5.1.

Deelnemen is op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van deelname aan de promotie.

6.

Diversen

6.1.

De algemene voorwaarden van bunq zijn van toepassing op de bunq Green Card. Je kunt de
voorwaarden vinden op onze website (www.bunq.com).

6.2.

Door deel te nemen aan de promotie geef je ons toestemming voor de verwerking van je
persoonlijke gegevens voor de promotie en de periode daarna, daarbij rekening houdend met alle
relevante wettelijke bepalingen. Je kunt deze toestemming eventueel op elk moment intrekken, maar
heeft wel tot gevolg dat je deelname aan de promotie per direct eindigt.

6.3.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving
deze voorwaarden en/of de te winnen prijzen te wijzigen, en/of de promotie tussentijds te
beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

6.4.

De promotie en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ook zal verplichte
(consumentenrechten) wet- en regelgeving van jouw land van inwoning van toepassing/rechtsgeldig
zijn.

6.5.

Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de promotie, zullen worden ingediend
bij de relevante rechtbank(en) in Amsterdam (Nederland), of bij een rechtbank bij jouw plaats van
inwoning.

6.6.

Voor klachten en vragen kun je contact met ons opnemen via onze in-app support chat of door een
e-mail te sturen naar support@bunq.com. Ons adres is Naritaweg 131-133, 1053 BS te Amsterdam.

