
Actieaanbod: Doe mee met de prijsvraag, stuur het juiste woord in en maakt kans op één 
van de 100 pakketten met 8 energiezuinige Philips ledlampen 

A. Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod geldig in de periode vanaf 
2 mei 2022 tot en met 20 mei 2022 door DELTA Energie B.V., gevestigd en kantoorhoudend 
aan de Buitenruststraat 10, 4337 EH te Middelburg. DELTA heeft het recht om deze actie-
voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Deze actievoorwaarden zijn geldig 
vanaf 2 mei 2022.

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘DELTA Magazine opgeLED 
winactie’, verder te noemen: ‘de actie’ van DELTA. Alle rechten en aanspraken, zoals in 
deze actievoorwaarden ten behoeve van DELTA worden bedongen, worden evenzeer 
bedongen ten behoeve van door DELTA ingeschakelde tussenpersonen en andere 
derden.  

2. Het actieaanbod geldt voor alle klanten van DELTA die zich tijdens de actieperiode 
online aanmelden voor de actie via deltaenergie.nl/opgeled.

B. Deelname
3. Elke klant kan slechts éénmaal deelnemen.
4. Na aanmelding maakt de deelnemer kans op één van de 100 pakketten met daarin  

8 Philips ledlampen die DELTA weggeeft. De aanmelding vindt plaats door middel van 
het invullen van het DELTA Fiber of DELTA Energie klantnummer, naam, voornaam, 
e-mailadres, adres en telefoonnummer én het juiste antwoord op de actievraag.

5. De winnaar ontvangt per e-mail bericht binnen 2 weken na het sluiten van de actie op 
20 mei 2022. 

6. Per klantnummer kan slechts één prijs worden gewonnen.
7. Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd. 
8. Het pakket kan niet worden omgezet in een alternatief geschenk of geldbedrag of 

voor andere producten en/of diensten.
9. DELTA behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en 

zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor 
reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn 
gesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)
vergoeding.  

10. Werknemers van DELTA zijn uitgesloten van deelname. 

C. Speelwijze 
11. De deelnemers, die zich gedurende de actieperiode ( 2 mei 2022 tot en met 20 mei 

2022) aanmelden worden door DELTA geregistreerd. Uit de groep deelnemers die het 
juiste antwoord op de actievraag hebben gegeven, worden 100 winnaars getrokken. 

D. De prijzen en de uitkering daarvan 
12. DELTA trekt 100 winnaars onder de juiste inzendingen. 
13. De winnaars ontvangen uiterlijk twee weken na de trekking per e-mail een bevestiging 

van de gewonnen prijs.  De pakketten worden in juni naar de winnaars verstuurd.
14. Aan de publicatie van de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
15. Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde of 

uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door de deelnemer vervalt deze aan DELTA.  

E. Aansprakelijkheid 
16. DELTA en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden zijn niet 

aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten van de consument in het kader van 
de actie. DELTA is tevens nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Tevens is DELTA 
nimmer een vergoeding verschuldigd. 

17. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door DELTA in het kader van 
deze actie worden vastgesteld, zal de consument direct worden uitgesloten van 
verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, zullen de 
producten worden teruggevorderd, en zal eventuele schade worden verhaald.   

F. Inhoud actie-aanbod – als u heeft gewonnen
18. U ontvangt binnen twee weken na het sluiten van de actie op 20 mei, een e-mail indien 

u heeft gewonnen. In deze e-mail staat verdere informatie over het pakket inclusief de 
verzenddata van de pakketten. 

G. Slotbepalingen
19. DELTA heeft het recht om deze actievoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen en/

of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden gepubliceerd via  
 deltaenergie.nl/voorwaarden/opgeLEDwinactie.
20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de actievoorwaarden op de actie dienen te worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Middelburg.

21. Door deelname aan de actie, verklaart de consument in te stemmen met deze 
actievoorwaarden.

22. Van het bepaalde in deze actievoorwaarden kan slechts schriftelijk worden 
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
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