Spelregels vrienden-van-vrienden campagne
Promotor = promotor die al voor J.U.I.C.E. Promotions (hierna J.U.I.C.E.) werkt
Voorgestelde persoon door promotor = de vriend(in)
1. Startdatum: 14 november 2018
2. Sluitingsdatum: 14 februari 2019
3. Er wordt gewerkt met een testgroep. Als de promotor behoort tot de testgroep
heeft de promotor op 14 november 2018 een mail ontvangen met een uitnodiging
voor deelname aan de campagne.
4. De promotor mag zichzelf niet voorstellen.
5. De promotor mag meerdere vriend(inn)en aandragen. Hiervoor moet de naam van
de promotor bij het inschrijvingsgesprek door de vriend(in) benoemd worden.
6. De vriend(in) moet de naam van de desbetreffende promotor hebben
doorgegeven bij de inschrijving/sollicitatie.
7. De vriend(in) selecteert bij inschrijving “via vrienden”.
8. De vriend(in) kan slechts door één promotor worden voorgesteld aan J.U.I.C.E.
9. Uitsluitend online ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.
10. De vriend(in) van de promotor moet minimaal drie actiedagen hebben gewerkt.
a. Wanneer de vriend(in) zich niet aan de werkwijze van J.U.I.C.E. houdt
bestaat de mogelijkheid dat de actiedag niet wordt goedgekeurd voor de
campagne. J.U.I.C.E. kan ten alle tijden de actiedag afkeuren o.b.v. het
niet volgen van de werkwijze van J.U.I.C.E.
11. Na drie gewerkte actiedagen van de vriend(in) ontvangt de promotor per post op
zijn huisadres een bol.com waardebon t.w.v. €15,12. De bol.com waardebon wordt binnen 2 weken na de derde gewerkte actiedag van
de vriend(in) verstuurd.
13. Na het op de post doen van de bol.com waardebon ontvang je per email een
bevestiging dat deze is verstuurd. J.U.I.C.E. is vanaf het moment van versturen
niet meer aansprakelijk voor het ontvangen van de bol.com waardebon.
14. De promotor ontvangt de bol.com waardebon alleen als de vriend(in) nog niet
staat ingeschreven bij J.U.I.C.E. en de promotor de eerste is die deze kandidaat
voorstelt.
a. Op non-actief staan geldt ook als ingeschreven staan bij J.U.I.C.E.
15. J.U.I.C.E. kan de vriend(in) weigeren op te nemen in haar database wanneer deze
als niet geschikt wordt bevonden voor promotiewerk.
16. De bol.com waardebon kan niet worden ingeruild tegen (contant) geld.
17. Bol.com vormt geen partij in deze actie, noch als deelnemer, noch als sponsor.
18. J.U.I.C.E. behoudt zich het recht voor de spelregels van de vrienden-van-vrienden
campagne op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigingen of te beëindigen.
19. Bij de inschrijving van een vriend(in) via de vrienden-van-vrienden campagne ga
je automatisch akkoord met bovenstaande spelregels.
20. Bij vragen wat betreft de vrienden-van-vrienden campagne verzoeken wij je
contact op te nemen met:
a. Anne Nennie (annenennie@juicepromotions.nl): vragen met betrekking tot
inschrijvingen.
b. Charella Tupanwel (excitement@juicepromotions.nl): vragen met
betrekking tot de inhoud van de campagne.
Omschrijf je vraag en wij beantwoorden hem binnen een week.
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