
 
Actievoorwaarden  

KION Vriendenactie 1 juli tot en met 31 december 2017  

Lees deze algemene actievoorwaarden zorgvuldig door. Door deelname aan de KION 
Vriendenactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden. 
 

 1. Deze actievoorwaarden (de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de KION 
Vriendenactie: ‘krijg een cadeau bij het aanbrengen van een nieuwe KION klant’  
(De Actie).  

 2. De Actie wordt georganiseerd door KION Kinddiensten BV (hierna KION), gevestigd 
te Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.  

 3. De Actie houdt in dat een huidige klant van KION een nieuwe klant voor KION 
aanbrengt.  

 4. De actieperiode loopt van 1 juli tot en met 31 december 2017 (De Actieperiode). 
 
Deelname 

 1. Deelname aan de actie staat alleen open voor huidige klanten (ouders/verzorgers, 
hierna: De Klant) van KION kinderdagverblijf Plaza, KION kinderdagverblijf 
Mariken en KION kinderdagverblijf, peutergroep en bso Kloek. KION kan dit 
controleren aan de hand van het klantregistratiesysteem.  

 2. De Klant neemt deel aan De Actie door het aanbrengen van een nieuwe klant voor 
KION (De Nieuwe Klant). Dit betekent dat er tussen KION en De Nieuwe Klant nog 
geen enkele overeenkomst is.  

 3. De Klant kan alleen aanspraak maken op deze actie als de Nieuwe Klant zich 
inschrijft voor het kinderdagverblijf van dezelfde kinderopvanglocatie  als De Klant.  

 4. De Nieuwe Klant gaat minimaal twee dagdelen afnemen bij kinderdagverblijf Plaza,  
kinderdagverblijf Mariken of kinderdagverblijf Kloek. Dit kan ook op één dag zijn. 
Flexibele overeenkomsten zijn uitgesloten van De Actie. Het kind (of de kinderen) 
is/zijn tussen de nul en vier jaar oud. 

 5. Deelnemers nemen deel aan De Actie door het aanmeldingsformulier KION 
Vriendenactie in te vullen en af te geven bij de KION locatie van hun kind. Op dit 
formulier geven De Klant en De Nieuwe Klant hun keuze aan voor het cadeau (Het 
Cadeau). 

 6. Na ontvangst van een juist ingevuld en ondertekend formulier neemt KION 
Klantrelaties telefonisch contact op met De Nieuwe Klant om de inschrijving te 
verwerken. Plaatsing vindt altijd plaats in overleg met KION op basis van 
beschikbaarheid van kindplaatsen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 7. Na een succesvolle plaatsing van de nieuwe klant moet het kind vóór 1 juni 2018 
starten bij de locatie.  

 8. Nadat het kind van De Nieuwe Klant een periode van drie maanden bij de locatie is 
geweest, ontvangen De Klant en De Nieuwe Klant het cadeau in de vorm van een 
cadeaubon. Binnen deze drie eerste maanden mag De Nieuwe Klant de 
overeenkomst niet opzeggen. 

 9. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en tot één jaar na uitgifte 
geldig.  
 10. Mocht het voorkomen dat De Nieuwe Klant zich eerder heeft ingeschreven en hierna 
het aanmeldingsformulier KION Vriendenactie inlevert dan mag hier maximaal twee 
weken tussen zitten. Hierna vervalt het recht voor De Klant en De Nieuwe Klant om 
nog mee te doen met De Actie. 
 11. De Actie wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. 
 12. KION is niet aansprakelijk jegens  De Klant c.q. De Nieuwe Klant voor schade van 
welke aard dan ook, eventueel voortkomend uit deze actie. 

 



 
Cadeau 

 13. Het Cadeau bestaat uit een keuze tussen twee opties. Optie 1 is een fotoshoot en 
optie 2 een gezinsabonnement Burgers’ Zoo. Er dient gekozen te worden voor één 
van deze twee opties. De Klant mag voor een andere optie kiezen dan De Nieuwe 
Klant.  
 14. Indien gekozen wordt voor cadeau optie 1 heeft men recht op de volgende fotoshoot 
van Colour by Esther:  

  1 à 2 uur fotograferen bij De (Nieuwe) Klant thuis met mobiele studio of op 
een (buiten-) locatie in overleg; 

  Gezinssessies met maximaal zes personen uit hetzelfde gezin.  

  De (Nieuwe) Klant kan de geselecteerde en bewerkte foto’s bekijken in een 
beveiligde online galerij (tussen de 16 en 20 foto’s); 

  De (Nieuwe) Klant krijgt alle digitale bestanden van de galerij (kleur en 
zwart/wit versie) op houten USB stick in gepersonaliseerd doosje; 

  Een mooi en kwalitatief hoogwaardig fotoproduct: 
 o óf een canvasdoek van 50x75 cm  

 o óf een foto op hout van 30x45 cm    

 15. KION heeft een fotograaf geselecteerd voor deze actie, de bon is alleen in te leveren 
bij deze fotograaf. KION is vrij om van fotograaf te wisselen gedurende de actie of 
om een vergelijkbaar pakket aan te bieden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend 
worden.   
 16. De fotoshoot kan ingepland te worden met de fotograaf, afhankelijk van 
beschikbaarheid van de fotograaf. De Klant of De Nieuwe Klant zal deze afspraak 
zelf maken, nadat de cadeaubon in ontvangst is genomen.  
 17. Indien gekozen wordt voor cadeau optie 2 heeft men recht op het volgende: een 
cadeaubon van Burgers’ Zoo, inwisselbaar voor een jaarabonnement voor maximaal 
twee volwassenen en drie kinderen in het gezin. Een medewerker van het KION 
Servicebureau zal contact opnemen met De Klant c.q. De Nieuwe Klant om te 
bespreken voor hoeveel personen het gezinsabonnement moet worden 
aangevraagd. Hierna wordt de bon aangevraagd bij Burgers Zoo en overhandigd bij 
de locatie.  
 18. Het daadwerkelijke abonnement bij Burgers’ Zoo dient De Klant c.q. De Nieuwe Klant 
zelf af te sluiten bij Burgers’ Zoo met de cadeaubon. 
 19. KION is na levering van de cadeaubonnen niet verantwoordelijk voor de besteding 
van de cadeaubon.  
 20. Vragen of klachten met betrekking tot de actie kunnen gericht worden aan 
communicatie@kion.nl of schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan KION, Postbus 
66, 6500 AB Nijmegen. 
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