
1. De spaaractie (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: Finder Relais Nederland B.V. kantoorhoudende aan de Dukdalfweg 51, 1041 BC, Amsterdam (hierna: Finder).
2. De actie houdt in dat de klant punten krijgt op basis van de netto gefactureerde omzet gerelateerd aan Finder-producten. Per € 150,- aan omzet krijgt de klant 1 punt. Met de punten kan de klant bij Finder spaaritems uitkiezen.
3. De netto gefactureerde omzet wordt berekend over de periode 01-02-2022 t/m  30-11-2022 (hierna: de actieperiode).
4. Bestellingen die binnen de actieperiode bij Finder worden gedaan, maar niet binnen deze periode zijn gefactureerd, worden niet meegerekend bij de netto gefactureerde omzet. 
5. De punten kunnen worden ingewisseld in de maanden mei en november.
6. De spaaritems worden uitgeleverd zolang de voorraad strekt. Indien een spaaritem naar keuze van de klant niet (meer) leverbaar is, kiest de klant een spaaritem die wel voorradig is.
7. Gebreken aan een spaaritem dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te melden bij Finder. 
8. Het bedrag ter waarde waarvan spaaritems mogen worden uitgezocht is niet inwisselbaar voor geld. De klant kan tevens geen aanspraak maken op het resterende bedrag na aanschaf van een spaaritem. 
9. Deze actie geldt voor directe kopende klanten en voor kopende klanten bij de groothandel. Distributeurs zijn dus uitgesloten van deze actie.
10. Finder behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan. 
11. Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden van Finder van toepassing. 
12. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
13. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

Finder bestaat in 2022 inmiddels al 30 jaar in Nederland. Reden tot feest 
dus! Om iets terug te geven aan onze klanten hebben wij een spaaractie 
opgezet. 

Klanten die Finder-producten afnemen sparen 1 Finder-punt op per €150,- 
netto. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende 
spaaritems (OP=OP!). Deze producten ziet u op de achterkant van deze 
folder.

De looptijd bedraagt  van 14-2-2022 t/m 14-11-2022.
De actie is zowel bedoeld voor directe klanten als voor klanten via de 
groothandel.

Directe klanten doen automatisch mee met de actie. Indien u wegens 
interne regelgeving of andere redenen niet mee kan doen verzoeken wij u 
dit door te geven via marketing@�nder.nl.

Er zijn twee mogelijkheden om de punten te verzilveren(mei en november 
‘22). Finder neemt contact met u op met het aantal gespaarde punten 
waarmee u een bestelling kan doen.




