
Algemene voorwaarden Jacuzzi actie zomer 2022 van 

Steenhuis Makelaars i.s.m. Jacuzzi Verhuur Assen 

 

◼ De winnaar mag een week lang gebruik maken van de 4-persoons Pure Spa Greywood van 

Jacuzzi Verhuur Assen. 

 

◼ Haal- en brengservice tot 20 km rondom Assen. Extra kilometers zijn voor rekening van de 

winnaar. 

 

◼ Installeren en deinstalleren van de jacuzzi wordt verzorgd door Jacuzzi Verhuur Assen.  

 

◼ De prijs vertegenwoordigt een waarde van € 180,-. Deze is niet inwisselbaar voor contanten 

en tevens niet overdraagbaar. 

 

◼ De jacuzzi is te reserveren op basis van beschikbaarheid, niet beschikbaar op feestdagen en 

te plannen met Jacuzzi Verhuur Assen. 

 

◼ De borg van € 100,- komt voor rekening van de winnaar en krijgt de winnaar na afloop van de 

week retour, mits geen gebreken en schade is toegebracht aan de jacuzzi. Terugbetaling van 

de borg geschiedt in overleg met Jacuzzi Verhuur Assen. 

 

◼ De kosten voor het vullen van de jacuzzi met water komt voor rekening van de winnaar. 

 

◼ Eventuele extra’s, zie jacuzziverhuurassen.nl, zijn te boeken in overleg met Jacuzzi Verhuur 

Assen en komen voor rekening van de winnaar. 

 

◼ Deelnemers geven door het deelnemen aan deze actie toestemming om hun namen en de 

ingestuurde foto’s te plaatsen op Facebook. Tevens worden mailadressen gebruikt voor het 

versturen van de nieuwsbrief. 

 

◼ De prijs wordt overhandigd bij het kantoor van Steenhuis Makelaars in Assen, waar tevens 

een foto wordt gemaakt die geplaatst wordt op Facebook. 

 

◼ De prijs is tot 1 jaar na uitgifte inwisselbaar bij Jacuzzi Verhuur Assen. 

 

◼ Werknemers en gezinsleden van Steenhuis Makelaars en Jacuzzi Verhuur Assen zijn 

uitgesloten van deelname. 

 

◼ Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

◼ Naast bovengenoemde voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Jacuzzi Verhuur 

Assen van toepassing. Deze staan op de website jacuzziverhuurassen.nl. 

 

https://jacuzziverhuurassen.nl/reserveren
https://jacuzziverhuurassen.nl/reserveren

