
                                                              
Actievoorwaarden  
Muesli 2Go Beker 
11-01-2023 

Hoe werkt het? 

1. De actie is geldig van 11-1-2023 tot 01-08-2023. 
2. Deelname aan de actie is zowel mogelijk voor mensen die de nieuwsbrief nog niet 

lezen als voor bestaande lezers. Beide kunnen hun gegevens opnieuw invullen via 
https://samenom.nl/gratis-mymuesli2go-beker/. Beide groepen zullen voortaan de 
nieuwsbrief ontvangen. 

3. Na inschrijving ontvangen deelnemers direct een email met daarin een link, waarmee 
zij de gratis beker kunnen toevoegen aan hun bestelling op www.mymuesli.nl.  

4. Er geldt een minimum bestelwaarde van €15 op www.mymuesli.nl om de beker te 
kunnen ontvangen. 

5. Er geldt een beperkte hoeveelheid, alleen zolang de voorraad strekt. 
6. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere vouchers. 

Algemeen 
 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Muesli 2Go Beker verder te 
noemen actie. 

2. De actie wordt georganiseerd door Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A., 
gevestigd aan de Paasheuvelweg 34A, verder te noemen om | nieuwe energie.  

3. om | nieuwe energie is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen. Een 
herziene versie van de voorwaarden wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst 
onder vermelding van de datum van wijziging.  

4. om | nieuwe energie behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 
redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf 
te wijzigen. In deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade) 
vergoeding. 

5. om | nieuwe energie mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dat 
om | nieuwe energie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden 
is jegens de deelnemers. 

6. Vragen met betrekking tot deze actie kunnen worden gesteld aan de klantenservice 
van om | nieuwe energie op telefoonnummer: 0222-760 044, bereikbaar op 
werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. 

7. Klachten over deze actie kunnen per mail worden ingediend bij om | nieuwe energie 
via: info@samenom.nl. 

8. Eigen medewerkers van om | nieuwe energie zijn uitgesloten van deelname. 
9. Deelname aan de actie staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder. 
10. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 
11. Wij gaan zorgvuldig om met gegevens. Voor meer informatie over hoe wij met 

gegevens omgaan, kan men terecht op https://samenom.nl/voorwaarden-
documenten/Privacy_Statement.pdf. 
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