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Actievoorwaarden 
 
SmartDesign Keukenstudio “Pin uw droomkeuken”  
 
1. De SmartDesign Keukenstudio actie “Pin uw droomkeuken” (hierna: de Pinterest-actie) wordt aangeboden door: SmartDesign 
Keukenstudio kantoorhoudende aan de Mozartlaan 334, 3144 NH, Maassluis (hierna: SmartDesign Keukenstudio) en is van toepassing 
bij de aanschaf van een nieuwe keuken bij SmartDesign Keukenstudio. (Definitie keuken: minimaal 6 keukenkasten, 4 apparaten en 
een werkblad.)  
 
2. De Pinterest-actie is toegankelijk voor elk persoon van 18 jaar of ouder, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van 
SmartDesign Keukenstudio. 
 
3. De Pinterest-actie loopt van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2023 en is van toepassing op SmartDesign Keukenstudio.  
 
4. De Pinterest-actie van SmartDesign Keukenstudio roept consumenten via verschillende media op om een board te maken van hun 
droomkeuken en bijbehorende inrichting. Zij dienen daarop pins te delen van hun favoriete keuken en inrichting en aan de pins de 
hashtags #keukeninspiratie, #keuken en #SmartDesign toe te voegen.  
Voeg SmartDesign Keukenstudio toe als mede-beheerder van het bord of stuur een e-mail naar info@smartdesign.nl incl. url van het 
aangemaakte Pinterest board.  
 
5. De deelnemende boards kunnen door SmartDesign Keukenstudio worden doorgezet op de verschillende social media kanalen van 
SmartDesign Keukenstudio, zoals in ieder geval Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest.  
 
6. Het te realiseren Pinterest board dat voldoet aan de spelregels en is gemaakt in de periode tussen 1 december 2022 tot en met 31 
mei 2023  – de periode waarin de nieuwe keuken wordt aangeschaft bij SmartDesign Keukenstudio - zorgt ervoor dat de klant een 
OFYR Tabl’o na afroep kan afhalen aan de Mozartlaan.  
 
7. Het is niet mogelijk om de OFYR Tabl’o om of in te ruilen voor een ander product/dienst of geld. 
 
8. De OFYR Tabl’o kan bij afroep door SmartDesign Keukenstudio worden opgehaald aan de Mozartlaan 334. SmartDesign 
Keukenstudio is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde opgegeven contactgegevens. 
  
9. Er mogen geen afbeeldingen/video’s worden gekoppeld aan deze Pinterest-actie van ongepaste aard. Afbeeldingen/video’s 
gemaakt van dien aard worden uitgesloten van deelname aan deze Pinterest-actie en komen niet in aanmerking voor een OFYR 
Tabl’o.  
 
10. Het is niet de bedoeling dat er foto’s worden genomen van personen. Foto’s waarop een persoon of meerdere personen 
herkenbaar is/zijn afgebeeld, worden uitgesloten van deelname aan deze Pinterest-actie en komen niet in aanmerking voor een  
OFYR Tabl’o.  
 
11. SmartDesign Keukenstudio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk 
zijn voor, onder andere: - enig technisch mankement en/of vertragingen; - mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding 
etc.). Pinterest - SmartDesign Keukenstudio. 
 
12. SmartDesign Keukenstudio behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de OFYR Tabl’o voor een gelijkwaardig 
cadeau te zorgen.  
 
13. Deelnemers die na 31 mei 2023 een bord aanleveren, komen niet meer in aanmerking voor een OFYR Tabl’o.  
 
14. Deelname aan de Pinterest-actie is kosteloos.  
 
15. SmartDesign Keukenstudio behoudt zich het recht voor om de Pinterest-actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te 
beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.smartdesignkeukenstudio.nl. 
 
16. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van SmartDesign Keukenstudio misbruik maken van de Pinterest-actie kunnen van 
deelname worden uitgesloten.  
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17. SmartDesign Keukenstudio is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of app op de computer, 
tablet of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.  
 
18. Op deze Pinterest-actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Pinterest-actie van 
toepassing is, handelt SmartDesign Keukenstudio in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen.  
 
19. SmartDesign Keukenstudio is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.  
 
20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van SmartDesign 
Keukenstudio.  
 
21. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Pinterest-actie neem dan contact op door een email te sturen 
naar info@smartdesign.nl o.v.v. Pinterest.  
 
22. Door deelname aan de Pinterest-actie verklaart de Deelnemer automatisch akkoord te gaan met de bovenstaande 
Actievoorwaarden. 
 
23. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.smartdesignkeukenstudio.nl, Januari 2023. SmartDesign Keukenstudio. 
 
 


