Voorwaarden voor het steunen van de actie
●

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je meedoen met de actie.

●

Alle gegevens die bij Stichting Hemweg bekend zijn, behandelen we vertrouwelijk en
volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

●

Stichting Hemweg is transparant over de actie en de reactie van Nuon. Gaat de koop
niet door, dan geven we je de mogelijkheid om het bedrag teruggestort te krijgen of
het in te zetten voor een doel met dezelfde missie. Indien je niet binnen 4 weken op
ons terugstortbericht reageert dan zal het geld worden teruggestort op jouw
bankrekening.

●

Donaties worden ontvangen door de Stichting Hemweg en hebben geen enkel ander
doel dan bij te dragen aan het kopen en te sluiten van de Hemwegcentrale en (het
zoeken naar) een goede wijze van exploitatie van het terrein. Je donatie is hiervoor
bestemd. Bestuurders krijgen geen vergoedingen voor hun inzet.

●

De campagne loopt vanaf donderdag 6 april 2017. Stichting Hemweg kan de
campagne op elk moment beëindigen als de onderhandelingen met Nuon geen
uitkomst bieden. Mocht dit gebeuren, dan brengen we je hiervan uiteraard per mail en
via de website http://wijwillenhemweg.nl op de hoogte.

●

Nadat je je e-mailadres hebt ingevuld, mogen we je e-mails sturen over de actie. Je
kunt je op elk moment voor deze e-mails afmelden.

●

Handel je in strijd met deze actievoorwaarden, of handel je onrechtmatig tegenover
Stichting Hemweg of derden? Dan kan Stichting Hemweg besluiten je niet meer mee
te laten doen.

●

Iedere aansprakelijkheid van Stichting Hemweg, de partijen die Stichting Hemweg
helpen met de actie, en/of door een van deze partijen ingeschakelde hulppersonen,
wordt voor zover dat wettelijk mogelijk is uitgesloten.

●

De actievoorwaarden kunnen gewijzigd, aangevuld of beëindigd worden door
Stichting Hemweg, zonder dat het van tevoren aangekondigd wordt. Mocht je een
klacht hebben over de actie, dan kun je daar een e-mail over sturen naar
info@wijwillenhemweg.nl

●

Op deze actie en op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

