
 
 
Actievoorwaarden Levenslang gratis bril actie 

Deze actievoorwaarden houden verband met de Levenslang gratis bril actie. De Actie wordt georganiseerd door 

Helder Opticiens te (3311 ET) Dordrecht, aan de voorstraat 264. De winkel in Hellevoetsluis waar u de aankoop 

heeft gedaan, faciliteert deze Actie, doch is zelf geen organisator van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie, 

verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. 

Bij aankoop van een Helder bril (wel te verstaan een complete unifocale, multi-focale, unifocaal comfort bril), 

maakt de klant kans op levenslang gratis brillen. Dit houdt in dat de klant iedere 2 kalenderjaren recht heeft een 

nieuwe bril naar keuze uit het volledige assortiment. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Helder Opticiens 

Hellevoetsluis. 

 Algemeen 

1.1 De Actie loopt van woensdag 7 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 deelnemers aan de Actie 

(“Deelnemer”) dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar* te hebben bereikt op het moment van de 

aankoop. 

1.2 Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden.  

 

2. De Actie/Deelname 

2.1 Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van een Helder bril in het filiaal te Alphen aan den Rijn 

Mits de deelnemer specifiek heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan de actie. 

 

3. Termijn 

3.1 Mogelijkheid tot deelname kan tot en met zondag 8 januari 2023 

3.2 De bekendmaking van de prijswinnaar vindt uiterlijk plaats op donderdag 12 januari 2023. Over de uitslag 

wordt niet gecorrespondeerd. 

3.3 De prijswinnaar wordt telefonisch (of per email) op de hoogte gesteld. Tevens wordt de naam van de 

prijswinnaar bekend gemaakt op social media. 

3.4 Indien de prijswinnaar voor de Actie niet reageert binnen één week na de bekendmakingsdatum, vervalt 

het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe loting plaatsvinden. 

 

4. Bepaling van de winnaar 

4.1 Ter bepaling van de winnaar zullen alle inzendingen die voldoen aan de in 2.1 benoemde criteria na de 

actieperiode worden beoordeeld.  

4.2 Een notaris zal uit de correcte inzendingen uiterlijk donderdag 12 januari 2023 een trekking verrichten, 

waarna een winnaars bekend wordt gemaakt. 

 

5. Aanbod 

5.1 De prijswinnaar heeft iedere 2 jaar recht op een nieuwe gratis Helder bril uit het huidige assortiment. 

Definitie Helder bril; Unifocaal, Multi-focaal, Unifocaal comfort, computerbril, zonnebril op sterkte, 

nachtbril.  

5.2 De prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  

5.3 Tevens is de prijs niet geldig i.c.m. eventuele andere acties en de 2de bril prijs. 

 

6 Publiciteit 

Door de prijs te accepteren geeft u aan dat u uw medewerking zult verlenen aan eventuele door Helder 



 
 

Opticiens publiciteitsacties als ook dat Helder Opticiens het recht heeft uw naam en beeltenis in de media 

te gebruiken, een en ander voor publiciteitsacties die verband houden met de Actie. 

7. Aansprakelijkheid 

Helder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe of indirect op welke wijze dan 

ook voortvloeiende uit of samenhangende met de Actie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de 

zijde van Helder en/of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking 

tot het zoekraken van gegevens. 

8. Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door Helder in verband met de 

Actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of aan andere partijen gegeven. 

9. Diversen 
9.1 De Deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie. 
9.2 Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat Helder zich genoodzaakt ziet de Actie 
geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal Helder een door haar vast te stellen bedrag naar rato van het 
aantal op dat moment ontvangen deelnameformulieren betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve 
organisatie. 
9.3 Bij deze actie wordt gehandeld in lijn met de "Gedragscode Promotionele Kansspelen". 
9.4 Indien deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Helder. 
9.5 Helder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, 
voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van prijzen, de ontvangst van de prijzen of 
gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruikmaking van de 
prijzen geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. 
 
10. Klachten en Geschillen 

10.1 Eventuele klachten over deze actie kunnen worden voorgelegd aan Helder Opticiens V.O.F. , Voorstraat 

264, 3311 ET, Dordrecht. Helder zal binnen 14 dagen reageren op een ingediende klacht. 

10.2 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het 

Nederlands recht is van toepassing. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. 

   

* Onder voorbehoud van wijzigingen       


