
 

 

Actievoorwaarden 3 maanden Videoland-abonnement  

en 30 Moviepoints bij aankoop HUMAX H3 Smart TV box 

 

Algemeen 

 De actie  ‘Bij aankoop van een HUMAX H3 Smart TV box ontvangt u drie maanden Videoland en 30 

Moviepoint bij MovieMAX‘ (hierna te noemen de ‘Actie’) is een activiteit van Quantis Electronics B.V, 

Vaalserbergweg 317 - 5628 CH Eindhoven. 

 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart Deelnemer zich akkoord met de 

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en verklaart hij zijn informatie naar waarheid 

te hebben ingediend. 

 Quantis Electronics is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, 

dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien 

de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Quantis Electronics daardoor op 

enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemer. Wijziging of 

aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal 

door Quantis Electronics bekend gemaakt worden via www.myhumax.info/seriesenfilms.   

 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden 

vernietigd, is Quantis Electronics 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. 

 De actieperiode loopt van 8 mei tot en met 31 augustus 2017. Alleen een HUMAX H3 

tijdens de actieperiode is aangeschaft geeft het recht van de Actie gebruik te maken. De 

aankoop moet door middel van een scan/foto van een geldige aankoopbon, voorzien van 

aankoopdatum, worden aangetoond. Aanmeldingen na 31 augustus 2017 kunnen niet 

worden gehonoreerd.  

 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een 

bevoegde rechter. 

De Actie  

 De actieperiode loopt van 8 mei tot en met 31 augustus 2017. Deelnemer ontvangt bij 

aankoop van de HUMAX H3 Smart TV box een aanbod voor een abonnement van 3 

maanden Videoland en 30 Moviepoint bij MovieMAX 

 Ga naar www.myhumax.info/seriesenfilms. Vul het deelnameformulier in en upload een 

scan/foto van: 

-  de aankoopbon/factuur voorzien van dealernaam en aankoopdatum 

- het serienummer van uw HUMAX H3 (duidelijke foto van de barcode sticker op de 

verpakking óf een foto van de sticker op de onderkant van uw H3) 

 Na ontvangst van het compleet ingevulde inschrijfformulier en de benodigde foto’s 

ontvangt u binnen 14 dagen een email met de actiecode voor 3 maanden Videoland en 

een aparte email met een actiecode voor 30 Moviepoints bij MovieMAX. Deze actiecodes 

zijn geldig tot en met 30 september 2017 en kunnen na deze datum niet meer worden 

ingewisseld. 

 In de email staat vermeld hoe u de actiecodes kunt verzilveren bij respectievelijk Videoland 

en MovieMAX. Deze informatie is ook te vinden op de website van HUMAX. 

http://www.myhumax.info/seriesenfilms


 Het Videoland abonnement gaat na 3 maanden automatisch over in een betaald 

abonnement (van €8,99 per maand). De mogelijkheid om films te bestellen via MovieMAX 

beëindigd nadat u uw persoonlijk tegoed van 30 Moviepoint heeft verbruikt. 

Voorwaarden 

 De Actie is beperkt tot één aanvraag per adres.  

 3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke 

personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar 

zij als bewoner staan ingeschreven. 

 Deelname is alleen mogelijk als men een HUMAX H3 heeft gekocht gedurende de 

actieperiode (8 mei tot en met 31 augustus 2017).  

 Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. 

 Deze Actie geldt alleen voor consumenten. Zakelijke klanten en partners zijn voor 

deze Actie uitgesloten. 

 Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.  

 Quantis Electronics B.V. behoudt zich het recht voor onvolledige, foutieve, gewijzigde of illegale 

inzendingen niet te verwerken. Mocht de deelnemer binnen zes weken na het invullen van het 

actieformulier geen bevestiging hebben ontvangen, dan wordt de deelnemer verzocht dat per mail 

te melden op het volgende mailadres: info@quantiselectronics.com 

 De ingezonden bijlagen worden niet geretourneerd. 

 Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen daarvan bericht en worden 

verzocht binnen 14 dagen het ontbrekende materiaal in te zenden. Deze termijn begint op de datum 

dat de melding wordt verzonden. In het geval dat de deelnemer het ontbrekende materiaal niet 

nazendt of onvoldoende aanvult vervalt de aanspraak op de Actie. 

 Quantis Electronics B.V. houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen 

op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te 

ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

 De Actie geldt zolang de voorraad strekt; mocht binnen de periode het gewenste product niet 

voorradig zijn, dan ontstaat daardoor geen mogelijkheid later nog op de Actie aanspraak te doen. 

 Het lidmaatschap (Videoland) is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 Het Videoland-abonnement en de Moviepoints zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld.  

 Gebruik van de door Quantis Electronics ter beschikking gestelde actiecode is voor 

rekening en risico van Deelnemer. Alle aansprakelijkheid van Quantis Electronics voor 

eventuele kosten of uitgaven van Deelnemer in verband met of voortvloeiend uit deelname 

aan de Actie is uitgesloten. 

 Indien u al een abonnement heeft van Videoland kunt u geen gebruik maken van de 

actiecode. 

Privacy 

 Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Quantis Electronics B.V. uitsluitend 

gebruikt voor productregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van 

deze Actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en 

niet misbruikt voor reclamedoeleinden.  

 

Algemene voorwaarden Videoland 

 Door deel te nemen aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze 

Actievoorwaarden. 

 Door gebruik te maken van de actie en zich te registreren voor een Videoland abonnement 

gaat Deelnemer tevens akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Videoland en is 

Deelnemer gebonden aan gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden van 

Videoland zijn te raadplegen op:  https://www.videoland.com/klantenservice/voorwaarden  

https://www.videoland.com/klantenservice/voorwaarden


 Videoland en MovieMAX kunnen te allen tijde een deelnemer van deelname uitsluiten indien de 

deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de onderhavige actievoorwaarden, enige wettelijke 

toepasselijke bepaling, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Videoland, MovieMAX of 

derden,  zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder 

dat Videoland en/of MovieMAX hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

Klachten  

 Vragen, klachten en opmerkingen aangaande deze actie kunt u schriftelijk richten aan 

bovengenoemd adres of per email naar info@quantiselectronics.com tot uiterlijk 30 september 2017. 

 Klachten of vragen omtrent het abonnement van Videoland kunnen worden ingediend via 

www.videoland.com/klantenservice of telefonisch via 0800-8085 elke dag tussen 12.00 en 

22.00 uur.  

 Klachten of vragen omtrent het gebruik van MovieMAX kunnen worden ingediend via 

Facebook, Twitter, het contactformulier op de website van MovieMAX en e-mail 

(Klantenservice@moviemaxonline.nl). Dagelijks antwoord tussen 08.00-22.00.  

Telefoon: 0800-2055, dagelijks tussen 14.00-17.30 uur. 

mailto:info@quantiselectronics.com
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