
 

 

 
 
 
 
 
Voorwaarden Black Friday  
 
Algemeen 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Black Friday’. Hierna genoemd ‘actie’.  

• De aanbieders van deze actie zijn De Leeuw Makelaardij B.V. en De Leeuw Hypotheken B.V. Hierna 
genoemd ‘aanbieder 1’ en ‘aanbieder 2’. 

• Deelname staat open voor alle natuurlijke personen die vanaf 10 november 2022 tot en met 25 november 
een Opdracht tot Dienstverlening (OtD) voor de verkoop van de woning ontvangen van aanbieder 1 en deze 
vóór 25 november 2022 ondertekenen en retour sturen naar aanbieder 1. Daarnaast dient de woning voor 
25 februari 2023 te zijn aangemeld. Hierna genoemd ‘deelnemer 1’.  

• Deelname staat open voor alle natuurlijke personen die vanaf 10 november 2022 tot en met 25 november 
2022 een Opdracht tot Dienstverlening (OtD) voor hypotheekadvies ontvangen van aanbieder 2. Hierna 
genoemd ‘deelnemer 2’.  

• Actieperiode: 10 november 2022 tot en met 25 november 2022. 
 

De actie  
 
Aanbieder 1 

• € 300,- korting (inclusief btw) op de mediakosten.  
 

Aanbieder 2 

• € 250,- korting (inclusief btw) op de Hypotheek advieskosten.  
 

Slotbepalingen 

• Aanbieder 1 en 2 hebben het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. 

• Aanbieder 1 en 2 hebben het recht om de actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal bekend 
worden gemaakt via de website https://deleeuw.nl/blackfriday. 

• Over de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.  

• Door deelname aan de actie accepteren deelnemer 1 en 2 dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd 
en in het kader van deze actie worden gebruikt door aanbieder 1 en 2. Aanbieder 1 en 2 behandelen de 
gegevens vertrouwelijk.  

• In een situatie waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslissen aanbieder 1 en 2.  

• Aanbieder 1 en 2 zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure.  

• Vragen en eventuele klachten over deze actie kunnen worden verstuurd naar marketing@deleeuw.nl.  

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  


