ACTIEVOORWAARDEN Kom kijken/ Naar school
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De actie ‘Kom kijken’ is een actie van Smallsteps kinderopvang (Buñuellaan 3, 1325
PP Almere).
De actie houdt in dat je een cadeau van ons krijgt als je een overeenkomst met
Smallsteps afsluit.
De actie loopt van 30 januari 2019 tot en met 10 maart 2019.
De actie geldt voor alle klanten (huidige en nieuwe) van Smallsteps.
De actie geldt voor alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties
van Smallsteps. Voor peuterspeelzalen geldt de actie niet.
De actie houdt in dat je
o In de actieperiode tijdens een persoonlijke rondleiding op het
kinderdagverblijf een goodiebag cadeau krijgt. Op onze bso locaties krijg
je bij rondleiding een Smallsteps bal of andere leuke goodie. Op iedere
locatie is een beperkt aantal cadeaus beschikbaar dus op = op.
o De actie geldt alleen voor rondleidingen voor een kind dat nog niet bij
Smallsteps wordt opgevangen.
o Een nieuwe klant met een kind tot 9 maanden die tijdens de actieperiode
een vast opvangcontract tekent van minimaal 1 dag per week krijgt een
Koeka slaapzak of een luierpakket.
De actie geldt alleen voor de ouders die minimaal 1 jaar opvang met vaste
uren afnemen. Als het gaat om vakantie opvang moet dit minimaal 1
blok/dagdeel te zijn (gelijk aan minimaal 10 uur per maand).
o Een nieuwe klant met een kind vanaf 9 maanden die tijdens de
actieperiode een vast opvangcontract tekent van minimaal 1 dag per
week krijgt een bol.com cadeaukaart ter waarde van 25 euro.
De actie geldt alleen voor de ouders die minimaal 1 jaar opvang met vaste
uren afnemen. Als het gaat om vakantie opvang moet dit minimaal 1
blok/dagdeel te zijn (gelijk aan minimaal 10 uur per maand).
o Als je een nieuwe klant bij Smallsteps brengt, die voldoet aan de
voorwaarden, krijg jij van Smallsteps een Koeka slaapzak, bol.com
cadeaukaart twv 25 euro of Pampers luierpakket.
o De nieuwe klant geeft dan, voordat het contract wordt getekend, op het
aanmeldformulier aan wat de naam en het relatienummer van de
bestaande klant is. En kruist aan welk cadeau de bestaande klant graag
wil krijgen.
Er is 1 type slaapzak beschikbaar: een Koeka slaapzak (80cm) voor een baby van
5 maanden tot ongeveer 18 maanden.
Er is 1 Pampers luierpakket beschikbaar en het pakket bestaat uit: Pampers BD midi
(maat 3) 2x70 stuks, Pampers Doekjes Baby Fresh nav. 5x64 ingepakt in een
multiboxx 33Ltr transparant.
Bij het tekenen van het contract geef je aan welk cadeau je graag wil krijgen.
Als je keuze niet duidelijk is aangegeven, sturen we je het cadeau dat volgens ons
goed past bij de leeftijd van je kind waarvoor je een contract tekent.
Het Pampers luierpakket en de Koeka slaapzak krijg je op de locatie zo snel
mogelijk (onafhankelijk van je startdatum) na het tekenen het contract. Wel zijn we
afhankelijk van de levertijd en de voorraad.
De bol.com cadeaukaart ontvang je na de start van jouw kind op onze opvang.
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Als je voor meerdere kinderen tegelijk een nieuw contract afsluit, krijg je voor ieder
kind een cadeau van ons. De bestaande klant die dit gezin bij Smallsteps brengt,
krijgt maximaal 1 cadeau (slaapzak, cadeaukaart of luierpakket).
De actie is alleen geldig voor nieuwe kinderen. Dat betekent dat je kind nog niet
eerder opvang heeft gekregen bij Smallsteps. De overgang van het
kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang wel recht op een cadeau.
Smallsteps neemt je persoonsgegevens op in haar gegevensbestand. Dat
behandelen we altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Je gegevens gebruiken we alleen voor de actie en voor het
geven van het cadeau. In dat kader is Smallsteps gerechtigd om de
persoonsgegevens te geven aan derde partijen, die betrokken zijn bij de
betreffende actie. Daaronder verstaan we leveranciers, adverteerders, sponsors
en producenten. Je geeft ons toestemming om je op de hoogte te houden van
producten en diensten van Smallsteps.
Smallsteps heeft het recht om foto’s te maken van de uitreiking van het cadeau,
en we mogen deze foto’s gebruiken voor publiciteit en promotie.
We kunnen je vragen om mee te werken en toestemming te geven voor
promotionele activiteiten van Smallsteps voor zover dit in redelijkheid van je
gevraagd mag worden. Daaronder verstaan we publiciteit ten aanzien van de
prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van eventuele foto’s. We
geven geen financiële vergoeding voor je medewerking.
De actie is niet inwisselbaar voor geld.
Smallsteps is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deze actie.
Bij aantoonbaar misbruik van de actie kun je van deelname worden uitgesloten.
Smallsteps is voor de levering van de cadeaus afhankelijk van derden en is niet
aansprakelijk voor de kwaliteit en voor het tijdstip van levering van het cadeau.
Smallsteps behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden zonder opgaaf
van redenen eenzijdig te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. In dat
geval plaatst Smallsteps dit nieuws op www.smallsteps.nl.
Door mee te doen aan de actie verklaar je dat je akkoord gaat met deze
actievoorwaarden.
Smallsteps is niet verantwoordelijk voor fouten in deze actievoorwaarden.
De actie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt Smallsteps een
besluit.
Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen of opmerkingen over deze actie kan je terecht bij je locatiemanager.
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