
 

Actievoorwaarden 

‘Gratis exclusief strandlaken bij aanschaf van een Suzuki buitenboordmotor’ 

 
Bij aanschaf van een Suzuki buitenboordmotor krijgt u gedurende de actieperiode een exclusief 
Suzuki Ultimate Outboard strandlaken cadeau.   

Deelname 

1. De actieperiode loopt van 21 maart tot 1 augustus 2021; 
2. De Suzuki buitenboordmotor dient gekocht te worden bij een officiële Suzuki Marine 

dealer in Nederland binnen de actieperiode en uiterlijk voor 1 september 2021 afgeleverd 
en geregistreerd te zijn op naam van een eindgebruiker; 

3. Bij aflevering van de buitenboordmotor ontvangt u als eindgebruiker van uw dealer het 
strandlaken en een garantiekaart. Controleer of alle persoonsgegevens correct zijn 
ingevuld; 

4. Er wordt één strandlaken per buitenboordmotor verstrekt; 
5. Personeelsleden van Suzuki Nederland, Louwman Group en andere personen die direct of 

indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname. 
6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende (prijs)acties. Het strandlaken 

is niet inwisselbaar voor contanten. Deze actie is alleen geldig in Nederland.  
7. Door akkoord te gaan met de voorwaarden stemt u ermee in dat Suzuki Nederland en 

haar dealers contact met u opnemen en u op de hoogte houden van acties en 
aanbiedingen van Suzuki. 

8. Suzuki Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Suzuki Nederland behandelt 
persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan 
derden, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van deze actie. De 
deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen en gebruikt in het 
kader van deze actie. 

9. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy 
voorwaarden van Suzuki Nederland van toepassing zoals weergegeven op www.suzuki.nl 
voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden. 

10. Suzuki Nederland behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst 
moment te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de 
website www.suzuki.nl.  

11. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per E-mail worden verzonden. Stuur uw 
klacht of verzoek naar B.V. Nimag, Postbus 77, 4130 EB Vianen, of E-mail naar 
klantenservice@suzuki.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen. 

12. Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u via 
https://privacy.louwmangroup.nl/suzukiautos indienen.  

13. Deze actievoorwaarden zijn inzichtelijk op www.suzuki.nl/actievoorwaarden/strandlaken. 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Suzuki Nederland. 
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