Voorwaarden:
Fashion Antero actie, de einddatum van de actie is onbepaald.
Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de
nieuwsbrieven van Fashion Antero. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden door een email te
sturen naar info@antero.be, met als melding: “wij wensen niet langer meer op de hoogte gehouden
te worden”.
Deelname is volledig gratis! Om in aanmerking te komen voor een prijs dient u een geldig
e-mailadres en geldige persoonsgegevens in te vullen. (Voornaam, Achternaam, Adres en
Geboortedatum).
Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18
jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in België te hebben. Gewonnen prijzen of
kortingen kunnen tot uiterst 1 maand na deelname worden ingeruild.
De exacte geldigheid staat in de email die u toegestuurd krijgt. De kortingen zijn niet geldig op
andere acties of kortingen, noch omruilbaar in speciën. Prijswinnaars ontvangen een e-mail na
deelname, het volstaat om deze mail aan de kassa te tonen om de prijs of korting te ontvangen, deze
mag alsook afgeprint worden. Fashion Antero zal zorgdragen voor het inhouden en aangeven van
eventueel verschuldigde kansspelbelasting. De prijzen of kortingen voor de winnaars worden op
onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie geschiedt.
Verwerking van persoonsgegevens door de button: ‘Ontvang je prijs’ aan te klikken, stemmen de
deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De gegevens die
zullen verwerkt worden zijn de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en emailadres. Deze
worden nooit vrijgegeven, noch verkocht, noch verleend aan derde partijen. Volgens de betrokken
wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de
database van Fashion Antero. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens opgeslagen en verwerkt
worden door Fashion Antero. Deze gegevens dienen om de actie correct te laten verlopen, alsook
om commerciële aanbiedingen te laten versturen door Fashion Antero in de toekomst.
Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van
zijn of haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.
Fashion Antero is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het
deelnemen aan en/of downloaden van de actie. Deze is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende
computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van
computervirussen kan echter nimmer worden gegeven.
Fashion Antero is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers,
browserplug-ins, storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging
of verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens
door een deelnemer.

Fashion Antero behoudt zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te
beëindigen en/of de actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande
voorwaarden. Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te
wijzen Rechtbank.
Voor vragen over de actie of privacy – gegevensbescherming kan je altijd terecht op volgend
emailadres: info@antero.be

