
 

 

Deelnamevoorwaarden 3 maanden gratis NLZIET bij aanschaf 

HUMAX H3 Smart TV box 
 

 De actie  ‘Bij aankoop van een Humax H3 Smart TV box ontvangt u drie maanden gratis NLZIET ‘ 

(hierna te noemen de ‘Actie’) is een activiteit van Quantis Electronics B.V, Vaalserbergweg 317 - 

5628 CH Eindhoven. 

 De actieperiode loopt van 1 mei t/m 30 juli 2018. Alleen een HUMAX H3 die in de actieperiode is 

aangeschaft geeft het recht van de Actie gebruik te maken.  

 Deelnemer kan tot uiterlijk 15 augustus 2018 de actiecode verzilveren. Aanmeldingen na die datum 

kunnen niet worden gehonoreerd. 

 Aanmelden voor de actie en benodigde documenten: 

Ga naar www.myhumax.info/nlziet. Vul het deelnameformulier in en upload een scan/foto van: 

-  de aankoopbon/factuur voorzien van dealernaam en aankoopdatum 

- het serienummer van uw HUMAX H3 (foto van de barcode op de verpakking óf een foto van de 

achterzijde van uw H3) 

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

unieke actiecode en informatie over de manier waarop u de code kunt activeren op de website van 

NLZIET. De actiecode is geldig tot en met 15 augustus 2018 en kan na deze datum niet meer 

worden ingewisseld. 

 Indien u al eerder gebruikt hebt gemaakt van een ‘1 maand proefabonnement’ van NLZIET ontvangt 

u 2 maanden gratis. 

 Het aanbod is beperkt tot één ‘3 maanden abonnement’ aanvraag per adres.  

 Deelnemers dienen over een vast adres te beschikken in Nederland te hebben. Kopers uit andere 

landen zijn van deelname uitgesloten. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. 

 Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. 

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

uitgesloten. 

 De drie gratis maanden NLziet kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 

 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.  

 De ingezonden bijlagen worden niet geretourneerd. 

 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. 

 Quantis Electronics behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. 

Beëindigen van de actie zal publiekelijk worden bekendgemaakt 

 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. 

 Door het invullen van het actieformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de 

deelnamevoorwaarden en verklaart hij zijn informatie naar waarheid te hebben ingediend 

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

aan bovengenoemd adres of per email naar info@quantiselectronics.com tot uiterlijk 31 januari 

2018. 

http://www.myhumax.info/nlziet


 

 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. Gegevens worden 3 maanden na afloop van de actie 

verwijderd. 

 

 

Aanvullende actievoorwaarden van NLZIET mbt actie HUMAX H3 Smart TV box 

De Actie is een actie van NLZIET Cooperatief U.A. (“NLZIET”) en HUMAX en onderhavige actievoorwaarden 

zijn van toepassing bij deelname aan deze actie. 

 De actieperiode is van 1 mei 2018 tot en met 15 augustus 2018. 

 De actie is alleen geldig voor consumenten die een HUMAX TV+ H3-box tussen 1 mei 2018 en 30 

juli 2018 hebben aangeschaft en deze hebben geregistreerd op de website van HUMAX. 

 Tot 15 augustus 2018 kan de vouchercode ingewisseld worden die de gebruiker heeft verkregen via 

de HUMAX mailing of website.   

 De voucher geeft deelnemers recht op 2 maanden toegang tot NLZIET voor de prijs van €0,01. 

Deelnemers die nog niet eerder de proefperiode bij NLZIET hebben genoten, krijgen 3 maanden 

toegang tot NLZIET voor €0,01 bij inwisseling van de voucher. 

 Er kan maximaal één deelname per persoon worden geaccepteerd. 

 De NLZIET vouchercode is niet overdraagbaar. 

 De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland. 

 De actiemaanden kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 

 Na afloop van de actiemaanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Deelnemer kan 

binnen de actieperiode aangeven dat hij/zij geen gebruik meer wil blijven maken van de dienst. 

Uiteraard geldt altijd dat een NLZIET abonnee tegen één maand altijd zelf kan opzeggen. 

 Op het gebruik van de NLziet dienst zijn de algemene voorwaarden alsmede de privacy-en 

cookievoorwaarden van NLZIET van toepassing, zie www.nlziet.nl. Door deelname aan de actie en 

dus aan het aanmelden op de NLziet dienst accepteert de deelnemer deze voorwaarden. 

 NLZIET is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten.  

 NLZIET kan eventuele frauduleus overkomende aanmeldingen weigeren. 

 Door het gebruikmaken van de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.  

 Voor vragen over deze actievoorwaarden kan je terecht bij NLZIET, Koos Postemalaan 4, 1217ZC 

Hilversum, info@nlziet.nl, www.nlziet.nl.  
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