Actievoorwaarden Via Via Voordeel
1. Deze actievoorwaarden (Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de Simpel Via Via
Voordeel (Actie), die wordt georganiseerd door Simpel.nl B.V., gevestigd te
Amsterdam aan de (1081 GN) Cronenburg 150. De Actievoorwaarden zijn in te zien en
te downloaden op www.simpel.nl/voorwaarden.
2. De Actievoorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden Abonnement en de
Aanvullende Voorwaarden Abonnement blijven onverminderd van toepassing.
3. De Actie loopt van 1 november 2019 tot en met 01 juni 2020. Simpel kan de Actie
verlengen.
4. Als je klant bent bij Simpel kan je meedoen aan de Actie door een link te delen met je
vrienden via www.simpel.nl/via-via-voordeel-delen, waarbij een klant wordt
gedefinieerd als zijnde iemand die de eerste betaling van een abonnement heeft
voldaan én een simkaart heeft ontvangen. De simkaart ontvang je als klant binnen 1 à
2 werkdagen nadat de eerste betaling is voldaan.
5. Als je nog geen klant bent bij Simpel dan kun je een link ontvangen van een vriend die
wel Simpel klant is. Via deze persoonlijke link kun je een abonnement bestellen naar
keuze zoals weergegeven op de homepage www.simpel.nl
6. Je kunt alleen meedoen aan de Actie als je:
a) een consument bent (dus geen bedrijf);
b) 18 jaar of ouder bent; en
c) in Nederland woont.

7. Zodra de 14 dagen bedenktijd is verstreken, hebben jij en je vriend die via de Actie
klant is geworden van Simpel, ieder recht op een korting van €10,- (Korting). De Korting
wordt verrekend met de bedragen die jullie aan Simpel moeten betalen voor het
abonnement. We keren de Korting dus niet aan jullie uit. Deze verrekening zal worden
gespecificeerd op de eerstvolgende factuur die jullie ontvangen. Wanneer de korting
hoger is dan het bedrag van je abonnementskosten op de eerstvolgende factuur zal de
resterende korting verrekend worden met de abonnementskosten op de factuur in de
maand daarna en eventueel daarna.
8. In de volgende gevallen geldt geen recht op Korting of komt het recht op Korting te
vervallen:
a) Het abonnement van je vriend is niet afgesloten via de persoonlijke link die
jullie verzonden en/of ontvangen hebben.

b) Het abonnement van je vriend is opgezegd binnen de 14 dagen bedenktijd.
c) Je hoeft geen bedragen meer te betalen aan Simpel waarmee de Korting kan
worden verrekend omdat jouw abonnement net is beëindigd. Uitbetaling van
de Korting na afloop van jouw abonnement is niet mogelijk. De vriend die via
de Actie klant is geworden, behoudt in dit geval wel het recht op Korting.
d) Je bent al klant van Simpel en het nieuwe abonnement wordt niet aangevraagd
door een vriend (nieuwe klant) maar als verlenging.
9. Jij en je vriend komen alleen in aanmerking voor de Korting wanneer jullie voldoen aan
de Actievoorwaarden.
10. In geval (een vermoeden van) van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of
inbreuk op deze Actievoorwaarden is Simpel gerechtigd deelnemers uit te sluiten van
de Actie. Simpel mag dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de
uitgesloten deelnemer(s) hiervan te informeren of bewijs te leveren.
11. Simpel behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Actie naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar niet ten nadele
van de deelnemers.
12. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden
vernietigd, is Simpel gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen
die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling
benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
13. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadressen, bankrekeningnummers en/of
andere persoonsgegevens die Simpel verkrijgt in verband met de deelname aan deze
Actie, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Simpel.
Simpel zal de persoonsgegevens van de deelnemers uitsluitend gebruiken voor de
uitvoering van deze Actie, tenzij anders is vermeld.
14. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

