1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ¡® vriendenvoordeel (www.ben.nl/
vriendenvoordeel). Onderdeel van ¡®, een merk van T-Mobile Netherlands B.V. gevestigd aan de
Waldorpstraat 60 te Den Haag.

2. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de Algemene Voorwaarden ¡® Abonnee.
3. Je kunt gebruik maken van ¡® vriendenvoordeel door een link te delen met je vrienden via je
persoonlijke Ik ¡® omgeving op www.ben.nl. Wanneer je nog geen klant bent bij ¡® dan kan je een
link ontvangen van een vriend die wel ¡® klant is.
4. Een ¡® klant kan de link via ¡® vriendenvoordeel onbeperkt delen, maar in totaal kunnen maximaal
20 vrienden via deze link uiteindelijk klant worden bij ¡®. Nadat in totaal 20 nieuwe klanten zich
via de persoonlijke link hebben aangemeld, zal de optie om een link te delen met vrienden komen te
vervallen. Het delen van een link via ¡® vriendenvoordeel is op dat moment niet meer mogelijk.
Indien een Vriend deelneemt aan de Actie, gaat hij akkoord met en zal hij voldoen aan de bepalingen in
deze voorwaarden. Deelnemers (inclusief Vrienden) gaan akkoord met het verstrekken van hun naam,
e-mailadres en bankrekeningnummer aan ¡®, indien door hen een product van ¡® wordt gekocht.
Deze gegevens worden enkel gebruikt ter registratie van de deelname aan de Actie en ter uitbetaling van
de vergoeding(en).
5. De vergoeding zal verrekend worden op de eerste factuur nadat de vriendenvoordeel bestelling is
goedgekeurd. De goedkeuring zal plaatsvinden nadat de bedenktijd van 14 dagen is verlopen. Dit geldt
voor zowel de nieuwe klant als voor de huidige klant (promoter). De vergoeding zal op de eerste factuur
die daarna volgt worden verrekend. Wanneer de vergoeding hoger is dan het bedrag van de eerste
factuur, dan zal de resterende vergoeding verrekend worden op de factuur in de maand daarna en
eventueel daarna.
6. ¡® vriendenvoordeel kent twee soorten vergoedingen welke gedeeld worden tussen de ¡® klant en de
nieuwe ¡® klant (vriend). Dit zijn de eenmalige vergoedingen die gedeeld worden inclusief BTW:
Nieuw Abonnement Sim Only
€ 16,50 (€ 8,25 per persoon)
Nieuw Abonnement met toestel
€ 33,00 (€ 16,50 per persoon)
7.

In de volgende gevallen zal het recht op de vergoeding van ¡® vriendenvoordeel komen te vervallen:
De klant heeft ¡® verlaten en er volgt geen factuur meer in de looptijd van het abonnement.
Hierdoor kan de vergoeding niet verrekend worden met het factuurbedrag, een uitbetaling na afloop
van het abonnement is niet mogelijk.
		
Het abonnement van de nieuwe klant is niet goedgekeurd.
		
Het abonnement van de nieuwe klant is opgezegd binnen de 14 dagen bedenktijd.
		
Het abonnement van de nieuwe klant is afgesloten op een andere pagina dan www.ben.nl/vriend.
		
Het abonnement van de nieuwe klant is aangevraagd als verlenging en is geen nieuwe klant. 		
Het toevoegen van een klant (zoals een kind) aan een reeds bestaand ¡® abonnement is wel
mogelijk bij ¡® vriendenvoordeel.
		
8. De ¡® Klant en nieuwe ¡® Klant (vriend) komen alleen in aanmerking voor de vriendenvoordeel
wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Het is niet mogelijk om achteraf aanspraak te
maken op de beloning wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan. Ook is het niet mogelijk om in
aanmerking te komen voor de beloning wanneer op een andere manier dan via de specifieke link de
bestelling is geplaatst (bijvoorbeeld telefonisch).
n

Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor natuurlijke personen die
consumenten zijn (geen bedrijven).
n Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.
n Deelnemers hebben een aantoonbare woon- of verblijfplaats in Nederland.
n Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. ¡® kan
Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
n In geval van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk op deze voorwaarden is ¡®
gerechtigd (een) Deelnemer(s) uit te sluiten van deze Actie. ¡® is gerechtigd dit te doen op basis
van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe
bewijs te leveren.
n ¡® is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
9. ¡® is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden gedurende
de looptijd van deze Actie eenzijdig te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie eenzijdig te
wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat ¡® daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden of wijziging, opschorting
of beëindiging van de Actie zal door ¡® zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website.
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10. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is ¡® gerechtigd
één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
11. De actieperiode begint op 22 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019 om 23:59 uur (hierna:
“Actieperiode”). ¡® kan deze Actieperiode verlengen of wijzigen.
12. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de
voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
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Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een voor Deelnemer bindend besluit worden
genomen door ¡®.

