
 

 

 

Algemene voorwaarden actie Anton wielerpak / windbreaker op  maat 2021  

- De inschrijvingen voor het Anton Groep wielerpak en/of windbreaker 2021 staan open voor 

iedereen die geïnteresseerd is.  

- De inschrijving voor het wielerpak/windbreaker vindt uitsluitend plaats via het 

inschrijfformulier op antongroep.nl/wielerpak-2021 én na akkoord te zijn gegaan met deze 

voorwaarden. 

- Het besteltraject gaat verder wanneer minimaal 100 inschrijvingen zijn ontvangen.  

- De uiterste inschrijfdatum is 1-4-2021. Je ontvangt z.s.m. een e-mail van de Anton Groep 

waarin staat of we de 100 inschrijvingen hebben bereikt en of het traject doorgaat.  

- Als de actie doorgaat, vinden de passessies plaats vanaf 1 april tot 15 april 2021. 

- Tijdens de passessie, in de showroom van SPORTSWEARHOUSE, bestel je direct je eigen 

wielerpak en/of windbreaker op maat.  

- De factuur ontvang je bij de levering van je pak, 4 a 5 weken na bestelling.  

Bij het inzenden van je inschrijving ga je ermee akkoord: 

- Dat we je, alleen inzake deze actie, kunnen mailen. 

- Dat je, na de passessie in de showroom of het doorgeven van je maten aan 

SPORTSWEARHOUSE, direct de definitieve bestelling plaatst. 

- Dat je, na levering van het wielerpak/windbreaker, de factuur binnen 7 werkdagen voldoet 

aan SPORTSWEARHOUSE.   

Annulering van de inschrijving 

Annulering van de inschrijving voor een wielerpak/windbreaker dient per e-mail  te geschieden. Je 

kunt de e-mail met je naam en adres richten aan communictie@antongroep.nl en is alleen mogelijk 

vóór 1 april 2021. 

Annulering vanuit de Anton Groep 

Wanneer blijkt dat er onvoldoende animo is voor het wielerpak/windbreaker (<100 stuks), is de 

Anton Groep gerechtigd de actie in te trekken. Je krijgt z.s.m. maar uiterlijk 1 april 2021 via e-mail te 

horen of we het minimale aantal inschrijvingen hebben bereikt. 

Aansprakelijkheid 

De Anton Groep is niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan het uiteindelijke wielerpak en/of 

windbreaker of problemen met de verzending en/of betaling. Hiervoor kunt u terecht bij 

SPORTSWEARHOUSE. 

 

mailto:communictie@antongroep.nl

