
 

 

Deelnamevoorwaarden “HSM-reisvoucheractie” 
 
1. Voucheractie 
De voucheractie wordt uitgevoerd door HSM GmbH + Co. via de actiewebsite 
www.hsm.eu/reisactie. Hierna wordt de onderneming HSM genoemd. De vouchers stelt HSM 
via de online reisaanbieder Secret Escapes ter beschikking. 
Door deel te nemen aan de voucheractie gaat de deelnemer akkoord met de volgende 
deelnamevoorwaarden en bevestigt hij/zij deze gelezen en begrepen te hebben. 
 
2. Deelname 
Alle kopers van een HSM-product, die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 één van 
de speciale aanbiedingsmodellen kopen bij één van de deelnemende handelspartners van 
HSM, hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de voucheractie door het formulier op 
de HSM-promotiepagina in te vullen. 
 
3. Actieproducten  
Papiervernietiger HSM SECURIO C14/C16/C18/B22/B24/B26/AF150/AF300 
Papiervernietiger HSM Pure 120/220/320 
Papiervernietiger HSM shredstar X6pro/X10/X13/X15 
 
4. Voucherwaarde 
 

€-zone 
  

CHF-zone 
  

GBP-zone 
  

 Machine 
Waarde in 
EUR Machine 

Waarde in 
CHF Machine 

Waarde in 
GBP 

X6pro 25 X6pro 30 X6pro 25 
X10 20 X10 20 X10 20 
X13 30 X13 40 X13 30 
X15 40 X15 50 X15 35 
C14 25 C14 30 C14 25 
C16 30 C16 40 C16 30 
C18 40 C18 50 C18 35 
B22 45 B22 55 B22 40 
B24 55 B24 65 B24 50 
B26 60 B26 70 B26 55 
AF150 50 AF150 60 AF150 45 
AF300 55 AF300 65 AF300 50 
120 25 120 30 120 25 
220 30 220 40 220 30 
320 40 320 50 320 35 

 
De deelnemers aan de voucheractie ontvangen voor de aankoop van een papiervernietiger-
actiemodel van HSM een voucher voor de online reisaanbieder Secret Escapes.  
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5. Vereiste voor voor deelname: Aankoopbewijs 
Het aankoopbewijs van de handelspartner van HSM dient als basis. Deelname aan de 
voucheractie is gratis en vrijwillig.  
 
6. Vereiste voor voor deelname: Persoon en woonplaats/plaats van vestiging 
Alleen natuurlijke personen en bedrijven met woonplaats/plaats van vestiging in een van de 
actielanden (DACH, BeNeLux, FR, IT, ES, UK) komen voor deelname in aanmerking.  
HSM-werknemers en hun familieleden, alsmede de bedrijven en werknemers van de 
deelnemende handelspartners van HSM zijn uitgesloten van deelname aan de voucheractie.  
Let op: voordat u de voucher inwisselt, moet u mogelijk goedkeuring van uw werkgever krijgen 
om te voldoen aan de beleidsregels van het bedrijf. 
 
7. Vereiste voor voor deelname: Contactgegevens 
Voor deelname aan de voucheractie is een ingevuld en correct ingevuld formulier op de 
actiepagina www.hsm.eu/reisactie en een geldig aankoopbewijs vereist.  
De deelnemers die het deelnameformulier volledig hebben ingevuld en tijdens de actieperiode 
bij de HSM hebben ingediend doen mee aan de voucheractie. De op het formulier ingevulde 
gegevens zijn van toepassing. 
 
8. Correctheid van de contactgegevens 
HSM is niet verplicht om correcte gegevens (bijv. namen, adressen) op te zoeken. In de 
gevallen van onjuiste informatie behoudt HSM zich het recht voor om te weigeren de voucher 
te overhandigen.  
 
9. Uitsluiting van de actie 
HSM heeft te allen tijde het recht om deelnemers vanwege gegronde redenen uit te sluiten 
van de voucheractie. Gegronde redenen zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, 
schendingen van deze deelnamevoorwaarden, pogingen tot manipulatie van de voucheractie, 
pogingen tot verstoring of beïnvloeding van de juiste handelwijze en bedreiging of intimidatie 
van werknemers van HSM of andere deelnemers.  
 
10. Uitsluiting van de actie met terugwerkende kracht 
Als er sprake is van gegronde redenen voor uitsluiting, dan kunnen vouchers ook later worden 
ingetrokken en teruggevorderd. Voor de voucheractie geldt de vermelde deelnamedeadline. 
Rechtsmiddelen zijn uitgesloten, in het bijzonder is er geen wettelijke aanspraak op deelname 
aan de voucheractie. 
 
11. Deelnamedeadline 
De deelnamedeadline is 31-12-2018 om 23.59 uur. 
 
12. Voortijdige beëindiging van de actie 
HSM behoudt zich het recht voor om de voucheractie te allen tijde zonder voorafgaande 
kennisgeving en zonder opgave van redenen te onderbreken of te beëindigen. Dit geldt met 
name in geval van overmacht of indien de voucheractie om organisatorische, technische of 
juridische redenen niet naar behoren kan worden uitgevoerd of voortgezet. 
 
13. Overhandiging van de voucher 
Na ontvangst van de contactgegevens en het aankoopbewijs per e-mail wordt de deelnemer  
gecontacteerd via e-mail en ontvangt hij/zij de reisvoucher van de aanbieder Secret Escapes 
als PDF in de vorm van een vouchercode.  



 
Pagina 3 

 

 
14. Voorwaarde voor verzilvering 
Voorwaarde voor het verzilveren van de voucher is een registratie bij Secret Escapes - u kunt 
zich gratis registreren op www.secretescapes.com. 
 
15. Voucher verzilveren 
De vouchercode kan op https://news.secretescapes.com/hsm/f.html tot uiterlijk 31-12-2018 
verzilverd worden.  
 
16. Tegoed  
De waarde van de voucher wordt op de eerste dag van de volgende maand aan uw Secret 
Escapes-account toegevoegd. Het tegoed wordt bij boeking automatisch in mindering 
gebracht op het totale bedrag.  
 
17. Vervaldatum van het tegoed 
Het tegoed vervalt op 1-1-2020. 
Het tegoed kan alleen ingewisseld worden bij Secret Escapes en kan niet gebruikt worden 
voor boekingen bij gelieerde bedrijven of partners (incl. hotels).  
Contante betaling is uitgesloten. 
 
18. Algemene Voorwaarden van Secret Escapes 
De volledige voorwaarden zijn te vinden op www.secretescapes.com/agb. 
 
19. Toewijzing en overdracht aan derden 
Een toewijzing en overdracht aan derden, om welke reden dan ook, is niet mogelijk en wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
20. Aansprakelijkheid 
HSM is niet aansprakelijk voor manipulaties van of storingen tijdens het verloop van de 
voucheractie. Voor zover wettelijk toegestaan sluit HSM iedere aansprakelijkheid uit voor 
claims in verband met de voucheractie ten opzichte van de actiedeelnemers. 
 
21. Ongeldigheid van afzonderlijke deelnamevoorwaarden 
Indien afzonderelijk bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan 
tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige 
bepaling treedt er een passende regeling in werking, die het best aansluit bij het doel van de 
ongeldig geworden bepaling. 
 

https://news.secretescapes.com/hsm/f.html
http://www.secretescapes.com/agb

