Actievoorwaarden
'Boenderbak® op proef'

Boenderbak®
De 120 liter Boenderbak met deur (84 x 43 x 43 cm) is de achtkantige vandalisme-arme afvalbak,
die eenvoudig in het gebruik is. De Boenderbak is vervaardigd van sendzimir plaatijzer, waarna
de Boenderbak wordt gepoedercoat.
Het deksel is standaard extra verstevigd en de bovenrand van de Boenderbak is ter versteviging
omgezet. De deur wordt gesloten door middel van een bajonetsluiting, zodat openwaaien
onmogelijk is en ongedierte geen kans krijgt. Deze manier van sluiten zorgt er ook voor dat de
afvalzak stevig gefixeerd zit en geeft daardoor veel gebruikersgemak.

Deelnemers
 Deelname aan de actie is alleen geldig voor overheidsdiensten, semi-overheidsdiensten,
waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten, vakantieparken, campings, enz. met een
geldig BTW-nummer en Kamer van Koophandel nummer in Nederland.
 Deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de actie 'Boenderbak® op proef'.
De actie
Boender Recreatie Afvalbakken B.V. stelt zonder afleveringskosten één Boenderbak® 120 liter
met deur (RAL 6005) gedurende 1 maand ter beschikking aan de deelnemer. De 'Boenderbak® op
proef' wordt afgeleverd op het door de deelnemer aangegeven afleveradres in Nederland.
Deelnemer plaatst zelf de 'Boenderbak® op proef' op locatie.
Behouden Boenderbak®:
 Na 1 maand wordt contact opgenomen met de deelnemer. De deelnemer wordt
gevraagd of de 'Boenderbak® op proef' gedurende de afgelopen maand naar wens
is geweest en of de deelnemer de Boenderbak® wenst te behouden;
 Indien de deelnemer de Boenderbak® wenst te behouden wordt de standaard prijs
van € 252,50 exclusief BTW berekend;
 De kosten die gemaakt zijn om de Boenderbak® bij de deelnemer af te leveren,
worden niet doorberekend.
Retourneren Boenderbak®:
 Indien de deelnemer de Boenderbak® niet wenst te behouden zal Boender
Recreatie Afvalbakken B.V. geheel kosteloos de Boenderbak® (inclusief azobé-of
recyclingpaal en bevestigingsmaterialen) komen ophalen op het eerder aangegeven
afleveradres.
,

Boenderbak® is ontvreemd:
 De op te halen 'Boenderbak® op proef' is ontvreemd bij de deelnemer.
 Boender Recreatie Afvalbakken B.V. zal de Boenderbak® doorbelasten aan de
deelnemer voor een bedrag van € 252,50 exclusief BTW vanwege het niet kunnen
retour nemen van de Boenderbak®.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over de 'Boenderbak® op proef' of over één van onze andere
Boenderbakproducten, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0181 - 31 43 20 of e-mailen
naar info@boenderbak.nl.
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