
Actievoorwaarden [GRATIS CANON HDBOOK] 

Algemeen 
 
     
1. De Actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Canon 

Nederland N.V. (hierna te noemen: "Canon") georganiseerde promotionele actie GRATIS 
CANON HDBOOK (hierna: "de Actie") en zijn te raadplegen via de website 
www.canon.nl/promoties/hdbook. 
 

2.  Door deel te nemen aan de Actie, verklaart deelnemer (hierna te noemen: Deelnemer) zich 
akkoord met de Actievoorwaarden.  
 

3. De Actie begint op 31 oktober 2016 en eindigt op 30 juni 2017 (hierna: "de Actieperiode"). 
Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode, in de zin dat het 
Actiemodel in deze periode moet zijn aangekocht.  

 
4. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder woonachtig in de 

Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen alle landen van de EU en Noorwegen, IJsland, 
Zwitserland en Liechtenstein. Importeurs en andere resellers zijn uitgesloten van deelname aan 
deze Actie. Het is winkeliers en dealers niet toegestaan deel te nemen namens hun klanten.   

 
5. Voor deelname dient de Deelnemer zich uiterlijk DATUM te registreren op de actiesite van 

Canon (www.canon.nl/promoties/hdbook). Let wel: Het Actiemodel (zoals hieronder 
gedefinieerd) dient wel gedurende de Actieperiode aangeschaft te zijn. Deelnemer ontvangt 
na registratie een bevestigingsemail van de registratie.  

 
6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Canon.  

 
7. De Actie is een eindgebruikersactie en geldt uitsluitend voor de Actiemodellen die Deelnemer 

gedurende de Actieperiode in Nederland of via een internetwinkel met een handelsadres in 
Nederland  aanschaft ( het “Promotiegebied”).  

 
8. Het Actiemodel dient te worden aangeschaft tijdens de Actieperiode bij een distributeur van, 

danwel een retailer gelieerd aan, Canon Europa N.V, of een andere Canon entiteit welke is 
gevestigd in het Promotiegebied: LET OP, Canon adviseert u hierover navraag te doen bij de 
wederverkoper waar u het Canon product heeft aangeschaft. Aankopen via de Canon 
Employee Store danwel aankopen via de reguliere (web)kanalen met gebruik van de Canon 
employee-korting zijn uitgesloten van deelname.  

 
9. Canon is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de 

Actievoorwaarden gedurende Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden 
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dit vereisen, zonder dat Canon daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade 
gehouden is jegens deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en/of 
staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Canon bekend gemaakt worden via 
www.canon.nl/promoties/hdbook. 

 
10. Canon behoudt zich het recht voor Deelnemers te diskwalificeren of te weigeren wanneer 

deze één van de Actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft 
opgegeven, wanneer de betreffende deelnemer de Actie probeert te manipuleren of 
desnoods zonder opgave van redenen. 

 
11. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

Canon kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving 
op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.  

 
12. Indien een Deelnemer het Actiemodel, op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de 

Actie, retourneert, vervalt het recht op deelname.  
 

13. Occasions/tweedehands/B-stock/Veiling/Parallelle import producten zijn uitgesloten van de 
Actie.  

 
14. Registraties zonder aankoopbewijs (aankoopbon of factuur) worden niet in behandeling 

genomen.  
 

15. Op het aankoopbewijs moet de volgende elementen duidelijk zichtbaar zijn; Naam retailer, 
gedrukt logo retailer, aankoopdatum, naam product, prijs van het product en de BTW van het 
product.   

 
16. Op de Actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele 

geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen exclusief te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

 
17. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten in deze 

Actievoorwaarden of andere communicatie van Canon of in de communicatie van betrokken 
retailers.  

 
18. Deelnemer kan in verband met een Actiemodel welke hij gedurende de Actieperiode 

aanschaft in het Promotiegebied  
 
Een gratis Canon hdbook ontvangen in A4 landscape formaat met 24 pagina’s. Deelnemer 
kan het hdbook ontvangen door het fotoboek op de promotiepagina zelf samen te stellen. 
Vervolgens ontvangt de consument het fotoboek gratis thuis. 

 
19. Alleen de Actiemodellen in originele Canon verpakkingen doen mee met deze promotie.  
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20. De volgende modellen en bijbehorende tonercartridges maken deel uit van de Actie (hierna 
de “Actiemodellen”)  

 
BESCHRIJF ACTIEMODELLEN  

  
EOS 80D Het Perfecte 
Plaatje - kit  
EOS 750D Het Perfecte 
Plaatje – kit  
EOS M 10 Het Perfecte 
Plaatje - kit  
G7X M II Het Perfecte 
Plaatje - kit  

 
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
21. Canon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten.  
 

22. Canon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor 
enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband 
houdende met:  
 
a) het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de Actie 

indien de omstandigheden dit vereisen;  
b) het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.  
 

23. Canon heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen 
om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk 
onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt Canon uitdrukkelijk afstand 
van alle verantwoordelijkheid en hebben Deelnemers aan de Actie geen recht op 
schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de 
uitvoering daarvan, ziet de Deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren 
en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij Canon.  
 

24. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. Canon zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde 
bepaling in acht zal worden genomen.  

 
Persoonsgegevens 
 
25. De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Canon worden 

verstrekt, worden door Canon verwerkt in overeenstemming met de thans geldende wettelijke 
bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met Canon's Privacy Policy 



(http://www.canon.nl/privacy-policy). Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer er mee 
akkoord dat persoonlijke gegevens in het automatische gegevensbestand van Canon worden 
opgenomen. Canon kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan 
derden die betrokken zijn in verband met de administratie van deze Actie.  
 

26. Persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de naam, afbeelding, het (mobiele) 
telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in verband 
met deze Actie en wordt niet aan Derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering 
van deze Actie, behalve in gevallen waarbij de Deelnemer het hokje heeft aangevinkt om 
meer informatie van Canon te ontvangen. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens 
in te zien, te corrigeren, te actualiseren of te wissen.  

 
Correspondentie en klachten 
 
27. Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan 

Canon: Canon Nederland N.V. gevestigd en kantoorhoudend aan de Bovenkerkerweg 59, 
1185 XB in Amstelveen, Helpdesk 020 - 721 91 03. Vragen per mail via het contactformulier op 
de website; http://www.canon.nl/Support/Consumer_Products/contact_support.   
 

28. Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij Canon.  
 

29. Canon kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) 
beantwoorden van vragen.  

 
Slotbepaling 

 
30. Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of 

gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.  
 
Organisator: Canon Nederland N.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Bovenkerkerweg 
59, 1185 XB in Amstelveen 
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