
 
 

 

Actievoorwaarden Kreukjes & Deukjes Dagen 
15 november 2021 t.e.m. 3 december 2021 

 
 

Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de actie ‘Kreukjes & Deukjes Dagen’ van Zicht 

Gordijnen & Blinds. Wij hebben deze voorwaarden vastgesteld in Sint-Katelijne-Waver op 1 

september 2021. 

 

 

Contactgegevens:  

Zicht Gordijnen & Blinds BV 

Mechelsesteenweg 275 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

015 20 14 00 - info@zicht.org 

BE0839356836 

 

Artikel 1: Over deze actievoorwaarden 

1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 

• Deze voorwaarden gelden voor de actie: kreukjes en deukjes dagen door Zicht 

Gordijnen & Blinds. Wij organiseren deze actie om onze nazorgservice onder de 

aandacht te brengen. 

• De actie is loopt van maandag 15 november 2021 tot en met vrijdag 3 december 

2021. 

 

1.2 Mogen wij deze voorwaarden veranderen? 

Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment veranderen. Veranderen wij iets? Dan leest 

u dat hier. Dat doen we zo snel mogelijk. Wij mogen de actie ook stop zetten. 

 

 

mailto:info@zicht.org


 

Artikel 2: Over uw deelname 

2.1 Wie mag deelnemen aan deze actie?  

• Iedereen die door Zicht Gordijnen & Blinds is uitgenodigd mag – onder de hierna 

vermelde voorwaarden – maximaal 1 uur gratis service reserveren.  

• U gaat akkoord met de actievoorwaarden. 

 

2.2 Wat kost deelname? 

Neemt u deel aan deze actie? Dan betaalt u hiervoor GEEN kosten. 

 

2.3 Hoe vaak mag u meedoen? 

U kunt één keer meedoen. In de uitnodiging die u van ons kreeg, staat hoe u zich kunt 

aanmelden voor de Kreukjes & Deukjes Dagen. Meldt u zich aan? Dan krijgt u via mail 

een bevestiging van ons. Uw uitnodiging staat op uw naam en op uw factuurnummer. Met 

deze uitnodiging kunt u gebruik maken van maximaal 1 uur gratis service voor producten 

uitsluitend van Zicht Gordijnen & Blinds. 

 

Artikel 3: Over de manier waarop u meedoet 

3.1 Hoe werkt de actie? 

• We kunnen tijdens deze actie niet alle soorten kreukjes en deukjes herstellen. Er 

bestaat geen gouden regel welke kreukjes en deukjes met zekerheid gerepareerd 

kunnen worden tijdens de Kreukjes & Deukjes Dagen. Natuurlijk willen wij 

teleurstellingen voorkomen. Daarom hebben wij zo goed mogelijk omschreven welke 

kreukjes en deukjes wel of niet gerepareerd kunnen worden.  

Ga hiervoor naar Artikel 7. 

• De monteurs van Zicht Gordijnen & Blinds bepalen uiteindelijk altijd op objectieve 

wijze of een kreukje of deukje wel of niet gratis gerepareerd gaat worden tijdens de 

Kreukjes & Deukjes Dagen.  

Artikel 4: Over de manier waarop wij de deelnemers bepalen 

4.1 Hoe bepalen wij de deelnemers? 

Er is per actiedag een beperkt aantal plaatsen. De inschrijving is op volgorde van 

aanmelding. Vol = vol. 

 

4.2 Hoe laten we weten of u kunt deelnemen? 



Na uw inschrijving krijgt u via mail een bevestiging van ons met een datum en uur voor de 

afspraak. 

Artikel 5: Over de uitnodiging 

5.1 Kunt u het ticket aan iemand anders geven? 

Mag ik de uitnodiging weggeven? Nee, dat mag niet. U kunt uw uitnodiging niet inwisselen 

voor geld en/of nieuwe producten. 

Artikel 6: Over het gebruiken van uw gegevens 

6.1 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

Als u deelneemt aan deze actie, geeft u ons informatie. Wij gaan zorgvuldig om met uw 

gegevens. Daarbij  houden wij ons aan de wetten en regels voor privacy. 

Artikel 7: Formule en spelregels  

7.1 Formule 

Tijdens de Kreukjes & Deukjes Dagen willen wij zoveel mogelijk klanten kennis laten maken 

met onze nazorgservice en servicecontracten. Tijdens deze dagen maken wij gebruik van 

volgende formule: 

1 uur GRATIS SERVICE voor uw raamdecoratie producten van Zicht Gordijnen & Blinds 

Eén uur is beperkt, daarom hebben wij keuzes gemaakt welke kreukjes en deukjes wel en 

niet gerepareerd kunnen worden tijdens de Kreukjes & Deukjes Dagen. Lees dit daarom 

goed door om teleurstelling te voorkomen. 

7.2 Welke producten of schade kunnen wel of niet gerepareerd worden? 

Volgende zaken kunnen hersteld worden: 

 Kleine retouches en/of aanpassingen aan uw producten 

 Herbevestiging van uw producten 

 Gordijnen opnieuw benevelen met ons huisparfum 

 Hermonteren van pluggen 

 Rails opnieuw afstellen  

 Controle bevestigingsclips 

 Nakijken van bedieningskoorden en kettingen 

 Opnieuw afstellen en/of herprogrammering van uw elektrische producten 

Kortom, alles wat u momenteel stoort  

 

 

 



Volgende zaken kunnen niet hersteld worden:  

 Scheuren, breuken en krassen 

 Kleurverschillen  

 

 

Opgelet: enkel de service is gratis. Eventuele materialen of producten die hiervoor gebruikt 

moeten worden niet.  

 

Wat kan u nog meer verwachten: 

 Opmeten en een offerte voor nieuwe producten met een mooie korting 

 Offerte voor een professionele reiniging  

 Opmeting en offerte nieuwe raamdecoratie met een mooie korting  

 Tips en advies voor het onderhoud van uw producten  

 Offerte om uw bestaande raamdecoratie te motoriseren 

 

 

Tot slot 

Onze monteurs bepalen uiteindelijk altijd op objectieve wijze of een kreukje of deukje wel of 

niet gerepareerd gaat worden tijdens de Kreukjes & Deukjes Dagen. Niet elke schade zal dus 

ter plaatse hersteld worden. Opgelet: er zal wel altijd naar een oplossing gezocht worden. 
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