
 
Algemene voorwaarden “kerstactie 2014, wij belonen onze klanten”  

 

Omschrijving actie “kerstactie 2014, wij belonen onze klanten” 

International Security Partners B.V. verloot in totaal vier verschillende gratis diensten onder de 

bedrijven die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.   

 

De diensten die worden verloot zijn:   - Mystery Guest actie voor één bedrijfspand 

      - Screening van één (nieuwe) werknemer 

      - Quick scan op woonhuisbeveiliging voor één woning 

      - Workshop: ‘de 1e uren van een crisis’ 

Nadat de dienst is afgenomen plaatst International Security Partners B.V. een artikel op haar website 

en eventuele andere commerciële kanalen waarin onder andere de ervaring van de winnende 

organisatie met betrekking tot de gewonnen gratis dienst beschreven staat.  

Actievoorwaarden 

 Alleen bedrijven kunnen deelnemen aan deze actie, privé personen zijn uitgesloten van 

deelname. 

 Bedrijven kunnen alleen het soort dienst winnen die zij nog niet eerder hebben afgenomen 

bij International Security Partners B.V. 

 De gewonnen dienst dient binnen zes maanden, ingaande op het moment dat International 

Security Partners B.V. de winnende organisatie geïnformeerd heeft dat zij een dienst heeft 

gewonnen, te worden afgenomen. Indien de dienst niet binnen zes maanden wordt 

afgenomen vervalt het recht op deze gratis dienst. 

 De gewonnen dienst kan in geen geval worden omgezet in enige andere vorm van 

economische waarde zoals bijvoorbeeld geld. 

 Bedrijven die een dienst winnen stemmen in met het verlenen van hun medewerking aan 

een interview over hun ervaringen met betrekking tot de gewonnen dienst. 

 Bedrijven die een dienst winnen geven hun toestemming tot het publiceren / openbaar 

maken van het door International Security Partners B.V. in verband met deze actie, 

afgenomen interview. 

 International Security Partners BV zal het afgenomen interview openbaar maken via haar 

commerciële communicatie kanalen zoals bijvoorbeeld haar website en/of bedrijfspagina op 

LinkedIn. 

Actie looptijd en bekendmaking uitslag 

 Vanaf 11 december 2014 9:00 uur kunnen bedrijven zich op de website van International 

Security Partners B.V. opgeven voor het winnen van een gratis dienst.  

 Op 17 januari 2015 00:00 uur stopt de mogelijkheid tot inschrijving.  

 Uiterlijk op  30 januari 2015 zullen de bedrijven die een gratis dienst gewonnen hebben 

hierover geïnformeerd worden.   

 Uiterlijk op 6 februari 2015 zullen de bedrijven die niet gewonnen hebben hierover 

geïnformeerd worden. 


