
1. Algemeen

• Deze voorwaarden (verder te noemen de ‘’Actievoorwaarden’’) zijn 
van toepassing op de actie Danio Let’s go (hierna ‘’Actie’’) van 
Danone Nederland B.V. (hierna: ‘’Danone’’), gevestigd aan de 
Zonnebaan 21, 3542 EB te Utrecht. Voor de Actie geldt op = op.

• De Actie heeft als doel om mensen het product te laten uitproberen 
en merkbekendheid te creëren. Door deelname aan de Actie kunnen 
deelnemers door aankoop van een Danio Let’s go product in een van 
de deelnemende supermarkten aanspraak maken op het volledige 
aankoopbedrag via Tikkie retour te ontvangen (op = op).

• De Actie loopt van 10 mei 2021 en de te vergeten Actiekorting is 
beperkt, op=op. De Actie duurt (t/m 10 juli 2021), maar zodra de 
maximaal te vergeven Actiekorting is bereikt, is het niet meer 
mogelijk om via de Actiewebsite aanspraak te maken op de 
Actiekorting. Danone Nederland zal hier melding van maken op de 
Actiewebsite.

• Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
voorwaarden. Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer 
akkoord met deze voorwaarden.

• Danone behoudt zich het recht ten allen tijde, zonder opgaaf van 
reden de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Danone 
tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele 
schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking 
of wijziging van de Actie zal door Danone bekend worden gemaakt 
via de actiewebsite. Een herziene versie van de voorwaarden zal op 
de website van Danone worden geplaatst, voorzien van een 
wijzigingsdatum.

• Danone behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar 
frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

2. Deelname

• U kunt één keer deelnemen aan deze actie.

• Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord 
met de Actievoorwaarden.

• Deelname aan de actie is exclusief voorbehouden aan in Nederland 
woonachtige personen die achttien (18)’ jaar of ouder zijn.

3. Deelnemende producten

• De volgende Danone producten zullen deelnemen aan de Actie.

• Danio Let’s Go aardbei

• Danio Let’s Go Cookies
(tezamen genoemd: de ‘’Deelnemende Producten’’)



4. Actieopzet

• De actie start op 10 mei 2021 en de te vergeven actiekorting is 
beperkt, op = op. De actie duurt t/m 1 juli 2021, maar zodra de 
maximaal te vergeven actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk 
om via de actiewebsite aanspraak te maken op de actiekorting.

• Danone zal hier een melding van maken op de actiewebsite.

• Om op een geldige manier deel te nemen aan actie, moet de 
deelnemer de volgende procedure doorlopen en een Tikkie account 
hebben of aanmaken: de deelnemer moet de aan de specifieke actie 
onderhevig zijnde product aankopen, in dit geval een deelnemend 
product van Danio Let’s go. De deelnemer scant de QR-code van de 
actie, te vinden op de diverse point of sales materialen in de winkel, of 
direct via de Tikkie ap zelf of op de Danio website gedurende de 
actieperiode. Na het scannen van de QR-code wordt de deelnemer 
doorverwezen naar Tikkie ap, waar de deelnemer nodige stappen 
moet opvolgen. De deelnemer dient akkoord te gaan met de 
actievoorwaarden en de kassabon te scannen.

• De actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de 
actieperiode een actieproduct hebben aangeschaft bij een supermarkt 
in Nederland. Digitale kassabonnen verkregen via online bestellingen 
voor laten bezorgen en/of afhalen zijn uitgesloten van de actie.

• Na het controleren van de kassabon krijgt de deelnemer direct een 
bevestiging in de app. De terugbetaling zal meestal binnen 1 dag op 
de bankrekening van de deelnemer gestort worden. Danone behoudt 
het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan voldoende 
aankoopbewijzen.

5. Privacy

• In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van 
jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. 
Danone verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze 
actie indien u besluit contact op te nemen met de Danone 
consumentenservice. Indien u geen contact opneemt met de 
consumentenservice ontvangt Danone ook geen persoonsgegevens. 
U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de 
Privacyverklaring, zoals vermeld
op https://corporate.danone.nl/footer/privacy.html

6. Aansprakelijkheid

• Deelname aan de actie geschiedt op eigen risico. Danone en daar 
aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige 
schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het 
vertrouwen op de informatie op de actiewebsite of enige hieraan 
gelinkte site.

https://corporate.danone.nl/footer/privacy.html


• Danone is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit
overeenkomst, voor eventuele gevolgschade voortvloeiende uit de
Actie en/of daarmee samenhangende rechtshandelingen. Danone
draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake vertraging in de
overschrijving van de actiekorting op de bankrekening van de
deelnemer.

• Danone is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op het
promotiemateriaal of de actiecodes.

7. Slotbepalingen

• Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst,
afbeeldingen en andere materialen op de actiewebsite zijn eigendom
van Danone. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag
worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke
toestemming van Danone.

• In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een
besluit worden genomen door de organisatoren.

• Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zullen organistoren een vervangende bepaling
vaststellen en die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of
vernietigbaar is.

• Op de actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de actie dienen
te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

• Voor extra informatie en eventuele meldingen met betrekking tot de
Actie, kunt u contact opnemen met de consumentenservice van
Danone via 030- 7105000. De consumentenservice behandelt uw
vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de
desbetreffende Danone afdeling.

Aldus opgemaakt te Zoetermeer,  3 mei 2021. 


