
Grill Academy Vaderdag Promotie - 2021  

  

 

1.De promotor van dit aanbod is Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 

Ingelheim, Duitsland ('Weber'). 

 

2. Hierbij de voorwaarden van de aanbieding "Grill Academy Vaderdag promotie- Boek een 

Grill Academy workshop en krijg 1extra gratis workshop" ("Aanbod") van Weber. Door deel 

te nemen aan het Aanbod gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden 

("Deelnamevoorwaarden"). 

 

3. Het Aanbod is alleen geldig voor personen van 18 jaar of ouder ("Koper"), die 2 van 

dezelfde Grill Academy cursussen boeken op dezelfde data, geleverd door een geautoriseerde 

Grill Academy partner en geboekt op Weber.com tussen 7 juni en 21 juni 2021 ("Termijn"). 

Deze cursussen kunnen ingezet worden tussen 7 juni 2021 en 31 December 2021. De 

volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing in de volgende landen: Nederland. 

 

4. Boek voor "Grill Academy Vaderdag Promotie" 2 x dezelfde cursus van de Grill Academy 

en ontvang 1 ticket gratis vereist de aankoop van een Weber Grill Academy workshop op 

Weber.com tijdens de Termijn. De aanbieding dient op het moment van aankoop te worden 

ingevuld door het aanbrengen van de kortingscode: "GAFD21" op het moment van de 

bestelling, en de korting zal worden toegepast op de totale prijs. De code kan niet gebruikt 

worden in combinatie met andere promoties.  

 

5. In geval van definitieve annulering van de door Weber of de geautoriseerde Grill Academy 

partner geboekte Grill Academy cursus, ontvangt de koper een vervangende voucher voor de 

twee gereserveerde plaatsen. Indien de reservering door de koper wordt geannuleerd conform 

de algemene voorwaarden van Grill Academy, ontvangt de koper het bij de reservering 

betaalde bedrag terug.  Weber behoudt zich ook het recht voor om personen die wensen te 

winnen of voordelen te verkrijgen door vervalsing of die deze voorwaarden schenden, uit te 

sluiten van deelname. 

 

6. Weber behoudt zich het recht voor om het aanbod zonder opgaaf van redenen te 

onderbreken of te beëindigen. Dit geldt met name in het geval dat een goede uitvoering om 

technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In een dergelijk geval kunnen 

de Kopers geen aanspraken maken op Weber. Weber behoudt zich ook het recht voor om deze 

Deelnamevoorwaarden te wijzigen - zelfs zonder voorafgaande kennisgeving. De beslissingen 

van Weber zijn bindend en definitief voor alle Kopers. Indien afzonderlijke bepalingen van 

deze Deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de rechtsgeldigheid van de 

overige Deelnamevoorwaarden onaangetast. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.  

 

 


