
 

 

Deze Actie wordt georganiseerd door Bieze Food Solutions, Galvanistraat 16, 3861 NJ Nijkerk 

(hierna “BFS”).  

 

Deze Actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland tijdens de actieperiode. 

 

Deze actievoorwaarden gelden voor de actie “10, 10, 10” (hierna “Actie” genaamd).  

 

Door deel te nemen aan de Actie ga je volledig akkoord met deze actievoorwaarden. 

 

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op 

biezefoodsolutions.nl/foodservice.  

 

De Actie loopt van 1 juni 2020 t/m 9 augustus 2020, de facturen die worden geüpload moeten 

binnen deze periode vallen.  

 

Het terugvragen van de korting (indienen facturen en gegevens) kan van 10 augustus 2020 00.01 

uur tot en met 6 september 2020 23.59 uur. 

 

Koop in de actieperiode vanaf 1 juni 2020 t/m 9 augustus 2020 één of meerdere van de 

geselecteerde actieproducten. Dien na deze actieperiode (van 10 augustus 2020 tot en met 6 

september 2020) je facturen met daarop de actieproducten en ontvang 10% korting. Deze korting 

wordt toegepast op het op de factuur vermelde bedrag, exclusief BTW.   

 

BFS behoudt zich daarbij het recht voor een ander percentage dan 10% toe te passen, deelname 

aan de actie te beëindigen en/ of geen geld terug te geven.  BFS zal hiertoe besluiten als er 

omstandigheden zijn waarbij BFS in alle redelijkheid de actie met jou niet hoeft voort te zetten, 

bijvoorbeeld vanwege naar de mening van BFS niet passende factuurbedragen, fraude, etc.  

Daarbij kan BFS naar eigen inzicht je deelname aan de actie beëindigen zonder dat BFS hiervoor 

aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding aan jou of een ander 

verschuldigd is.  

 

Na de afloop van de actie (vanaf 10 augustus 2020) kan er tot en met 6 september 2020 op 

biezefoodsolutions.nl/foodservice de korting worden teruggevraagd. Arceer de producten die in 

de actie zijn en vul op biezefoodsolutions.nl/foodservice de hiervoor de gevraagde gegevens in 

en upload de facturen waarop de onderstaande actieproducten in de juiste actieperiode staan 

waarover je een kortingsbedrag ontvangt. 



 

De korting wordt na 6 september binnen 4 weken op de bankrekening gestort of er wordt binnen 

2 weken contact op genomen door de desbetreffende rayonmanager om het gratis product uit te 

leveren.  

 

Door in te schrijven voor deze actie geven deelnemers Bieze Food Solutions, toestemming om 

per e-mail of telefoon te communiceren. Na afloop van de actieperiode kan je op de website van 

10 augustus 2020 tot en met 6 september 2020 op biezefoodsolutions.nl/foodservice de facturen 

in leveren en de gegevens invullen.  

Onderstaande actieproducten en verpakkingen doen mee met de actie in de periode van 1 juni 

2020 tot en met 9 augustus 2020: 

1. Bieze American Coleslaw 3 kg 

2. Bieze Pasta Mediterraan 3 kg  

3. Bieze Parel Couscous 1 kg  

4. Bieze Kip-Kerrie Salade 1 kg  

5. Bieze Truffelsaus 500 ml 

6. Lisimo Pesto Basilicum 1100 g 

7. Lisimo Aïoli 1000 g  

8. Lisimo Tapenade Tricolore 1100 G 

9. Neven Food Gele Curry Groenten 1 kg  

10. Neven Food Hongaarse Goulash Rund 2,5 kg; 

 

 De Actie is alleen geldig voor Horecaeindgebruikers 

a. Onder Horeca eindgebruikers wordt, conform de indeling van FSIN, in de Actie de 

volgende doelgroepen verstaan: Klassieke Horeca (Restaurants, drankensector, 

logies, Leisure), Catering (Bedrijven, instellingen, onderwijs, inflight), Gemak 

(fastservice, FS in vervoer, FS in Retail, pompshops en bezorging).  

 Grossiers en ambacht klanten zijn uitgesloten van deelname. 

a. Onder Ambacht klanten wordt, conform de indeling van FSIN speciaalzaken, in de 

Actie verstaan: Speciaalzaken, slijterijen, bakkerijen, slagerijen, AGF-zaken, 

markt/boer, traiteurs en overige.    

b. Onder Grossiers wordt, conform de indeling van FSIN,  in de Actie verstaan: de 

fullservice grossier, de gespecialiseerde grossier en de selfservice grossier.  

 De Actie is alleen geldig voor Horecaeindgebruikers die in Nederland zijn gevestigd en 

hun aankopen hebben gedaan bij Nederlandse grossiers.  

 De Actie geldt alleen voor bovenstaande actieproducten en verpakkingen; andere  

producten en/of verpakkingsvarianten behoren niet tot de Actie.  

 Horecaeindgebruikers  kunnen alleen meedoen als zij zijn ingeschreven bij KVK net een 

geldig KVK nummer en een bijbehorend bankrekening nummer.  

 Werknemers van BFS zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.  

 De korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 Deelname is alleen geldig bij aankoop van de geselecteerde 10 actie producten in de 

actieperiode. 

 De Actie betreft uitsluitend een online-actie. Er is geen mogelijkheid om schriftelijk of 

telefonisch deel te nemen. 



 

 Alleen inzendingen via de officiële website (biezefoodsolutions.nl/foodservice) worden 

geaccepteerd. 

 Het kortingsbedrag geldt alleen voor de producten die in deze Actie zijn opgenomen en 

waarvoor geldende originele facturen zijn ingediend; de factuurdatum dient te vallen in de 

actieperiode. Er kunnen meerdere facturen tegelijk worden geüpload. 

 De korting wordt toegepast op het op de factuur vermelde bedrag, exclusief BTW.  BFS 

behoudt zich daarbij het recht voor een ander percentage dan 10% toe te passen, 

deelname aan de actie te beëindigen en/ of geen geld terug te geven.  BFS zal hiertoe 

besluiten als er omstandigheden zijn waarbij BFS in alle redelijkheid de actie met jou niet 

hoeft voort te zetten, bijvoorbeeld vanwege naar de mening van BFS niet passende 

factuurbedragen, fraude, etc.  Daarbij kan BFS naar eigen inzicht je deelname aan de actie 

beëindigen zonder dat BFS hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor 

enige vergoeding aan jou of een ander verschuldigd is.  

 De naam op de factuur dient gelijk te zijn aan de naam van de rekeninghouder.  

 Pakbonnen, orderbevestigingen en/of screenshots van de online bestelling gelden niet als 

bewijs voor deze actie; alleen facturen zijn geldig. 

 Bij een kortingsbedrag onder de 50 euro wordt het toebedeelde kortingsbedrag altijd via 

de IBAN overgemaakt. Bij een kortingsbedrag boven de 50 euro mag de klant kiezen of dit 

uitgekeerd wordt in gratis product of overgemaakt via de IBAN. 

 Facturen mogen eenmalig ingediend worden en bevatten een factuurdatum die in de 

actieperiode valt. 

 Onvolledige inzendingen en inzendingen die te laat zijn ingevoerd worden niet verwerkt.  

 Over de uit te geven kortingspercentages kan niet worden gecorrespondeerd.  

 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste persoonlijke gegevens te 

verstrekken. BFS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet ontvangen gegevens 

of onjuiste gegevens. 

 BFS doet zijn uiterste best om binnen 4 weken na de sluitingsdatum van de Actie het 

kortingsbedrag over te maken maar houd rekening met een terugstortingstermijn van 

maximaal 60 dagen. 

 BFS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen. Dan wel 

zonder opgave van reden de actie te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit 

meebrengen, zonder dat BFS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schaden 

gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en 

staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door BFS via de website bekend worden 

gemaakt.  

 Mocht, volgens de maatregelen van het RIVM de Horeca weer zijn deuren weer moeten 

sluiten; wordt de actieperiode aangepast hier zullen we later op 

biezefoodsolutions.nl/foodservice meer uitsluitsel over geven.  

 

Opmerkingen, vragen en/of klachten over de Actie kunnen gestuurd worden naar 

info@biezefoodsolutions.nl.  

mailto:info@biezefoodsolutions.nl


 

 BFS, noch respectievelijke moederbedrijven, noch gelieerde bedrijven, noch 

dochterondernemingen kunnen aansprakelijk worden gesteld  voor enig verlies of enige 

schade, geleden of opgelopen als gevolg van deelname aan de Actie. 

  BFS behoudt zich het recht voor om naar eigen mening inzendingen of deelnemers uit te 

sluiten of te diskwalificeren van de Actie wanneer deze niet volgens de actievoorwaarden 

handelt of als de deelnemer zich op en andere manier frauduleus gedraagt.  

 BFS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en zal de gegevens 

bewaren om verschillende promotionele informatie te versturen, indien je hebt 

aangegeven daarmee akkoord te gaan. Je hebt alle recht op inzage, rechtzetting en ook 

verzet tegen deze verwerking. Voor aanvullende inlichtingen kan je het College 

bescherming persoonsgegevens raadplegen. 

 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van 

kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die 

hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website  zullen met 

uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie 

Arnhem.  

 

 


