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ACTIEVOORWAARDEN GOOGLE 
BUDGET ALLES-IN-1

Als je je aanmeldt bij Budget Alles-in-1 ontvang je nu tijdelijk gratis een Google Nest Mini (ter waarde van € 60,00) en een 

Google Nest Hub (ter waarde van € 90,00). De Google Nest Mini en Google Nest Hub worden u aangeboden door NLEx B.V. 

(handelend onder de naam en hierna te noemen Budget Alles-in-1), gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (1017 BM) 

Amsterdam aan de Reguliersdwarsstraat 58a. Voor deze actie gelden enkele voorwaarden:

1. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt (op=op).

2. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, met uitzondering van de combikorting van Budget Thuis (zie ook

de Voorwaarden combikorting).

3. Deze actie geldt alleen als je tijdens de actieperiode via de website van Budget Thuis (www.budgetthuis.nl) een overeenkomst 

afsluit bij/met Budget Alles-in-1 en je kiest voor deze Google-actie.

4. Deze actie geldt alleen als je een nieuwe klant bent of als je al klant van Budget Alles-in-1 bent geweest en je eerdere

overeenkomst met Budget Alles-in-1 niet voortijdig is beëindigd. Is je vorige overeenkomst wel voortijdig beëindigd, dan

kun je pas gebruik maken van deze actie vanaf het moment dat je vorige overeenkomst eigenlijk zou aflopen.

5. Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten en/of een collectief van klanten.

6. Deelname aan deze actie is alleen toegestaan als je ouder bent dan achttien jaar.

7. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst. Deze actie geldt alleen

als je de overeenkomst niet annuleert tijdens de bedenktijd van veertien kalenderdagen. Budget Alles-in-1 verstuurt de

Google Nest Mini en Google Nest Hub zo snel mogelijk na het verstrijken van de bedenktijd.

8. Om aan deze actie deel te kunnen nemen dien je akkoord te gaan met automatische incasso van de in verband met de

overeenkomst aan Budget Alles-in-1 verschuldigde bedragen.

9. Als je de overeenkomst voor de afgesproken einddatum beëindigt, dan mag Budget Alles-in-1 de voornoemde (totale)

waarde van de geschenken terugvorderen.

10. Budget Alles-in-1 behoudt zich het recht voor om je van deelname uit te sluiten of te diskwalificeren als zij op welke grond

ook vermoedt dat je niet conform de actievoorwaarden handelt of op enigerlei wijze frauduleus handelt. In dergelijke

gevallen behoudt Budget Alles-in-1 zich nadrukkelijk het recht voor om de eventueel reeds toegezonden Google Nest Mini

en Google Nest Hub terug te vorderen, of de waarde daarvan in rekening te brengen.

11. Budget Alles-in-1 behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving met

onmiddellijke ingang te beëindigen of deze actievoorwaarden te wijzigen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden

gemaakt op enige (schade)vergoeding. Op de webpagina www.budgetthuis.nl/alles-in-1/ voorwaarden vind je de actuele

actievoorwaarden.

12. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Budget Alles-in-1.

13. Door mee te doen aan deze actie accepteer je deze voorwaarden.


