
  

Rudolph’s bestek - Actievoorwaarden  
 
• Gedurende de actieperiode, 1 februari t/m 31 augustus 2020, kunnen alle Total gasten sparen 

voor bestek sets zolang de voorraad strekt. 

• Bij besteding* van € 10,-  verkrijgt men een actiesticker bij de deelnemende Total tankstations, 
gedurende de actieperiode. * Uitgezonderd bestedingen aan tabak, kansspelen en medicijnen. 

• Slechts een  volle spaarkaart, voorzien van 5 originele Total actiestickers, met bijbetaling van 
onder vermelde prijs of tegen inlevering van onder vermeld aantal Clubpunten geeft recht op 
één van onderstaande bestek sets 
o Bestek set = 1 volle spaarkaart + 830 clubpunten of € 7,99 
o Kinderbestek = 1 volle spaarkaart + 770 clubpunten of € 7,50 
o Steak messen = 1 volle spaarkaart + 1330 clubpunten of € 12,50 
o Taartvorken =  1 volle spaarkaart + 610 clubpunten of € 5,99 
o Opscheplepels = 1 volle spaarkaart + 830 clubppunten of € 7,99 
o Caffe Latte lepels = 1 volle spaarkaart + 770 clubpunten of € 7,50 

• Deelnemers mogen maximaal 4 volle spaarkaarten tegelijkertijd inwisselen. Inwisselen van een 
volle spaarkaart kan tot 30 april 2020. 

• Alleen een volle spaarkaart, voorzien van 5 originele Total  actiestickers, geeft recht op  één van 
de bestek sets  zolang de voorraad strekt. 

• Volle spaarkaarten kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij één van de deelnemende Total 
tankstations (zie voor de deelnemende locaties www.total.nl).  

• De actiestickers en spaarkaarten kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of 
ingewisseld dan in de actievoorwaarden zijn opgenomen. 

• Volle spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen. 

• De bestek sets   kunnen niet los gekocht worden en zijn alleen verkrijgbaar tegen inlevering van 
een volle spaarkaart. 

• Alle deelnemers aan de actie zijn door deelname aan deze actievoorwaarden gebonden. 

• Total Nederland N.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 
en/of de actie voortijdig te beëindigen zonder dat zij op enige wijze schadeplichtig zijn. 

• Deelnemers kunnen gedurende de actie zo vaak mee doen als zij willen en zolang de voorraad 
strekt.  

• Eventuele klachten kunnen enkel via het contactformulier op de website www.total.nl met een 
duidelijke motivatie worden ingediend waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt. 

• Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. 

• Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Total Nederland N.V., zijn agenten en distributeurs, aanvaarden geen aansprakelijkheid noch 
verantwoordelijkheid, financieel of op andere wijze, voor het misbruik van de spaarkaarten en of 
actieproducten en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk verlies, letsel of 
ziekte als gevolg van deelname. 

• Total, zijn agenten en distributeurs kunnen geen compensatie bieden voor verloren, gestolen of 
beschadigde spaarkaarten en/of actieproducten.  

• Er bestaat een aankoopverplichting ten aanzien van de actie. 

• Deelname aan de actie staat open voor iedereen van 16 jaar en ouder met een vaste woonplaats 
in Nederland. 

• Deze actievoorwaarden zijn gepubliceerd op www.total.nl. 
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