
 

    
 

 
 
Promotievoorwaarden Tamron Sony FE objectief met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron 
Edition camerariem. Geldig van 10 april 2020 tot en met 31 mei 2020. 
 
 
 
1. DE INITIATIEFNEMER 
1.1 De initiatiefnemer van deze Tamron promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition 
camerariem is de officiele Tamron distributeur in Nederland: Transcontinenta B.V., Tarwestraat 29, 
2153 GE Nieuw-Vennep. 
 
 
2. DEELNEMERS 
2.1 Alle deelnemers aan deze Tamron promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition 
camerariem dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de 
ouder(s). 
2.2 Deelnemers dienen het promotie product in Nederland te hebben gekocht bij één van de aan deze 
promotie deelnemende Tamron dealers én het betreffende product dient door deze Tamron dealer 
oorspronkelijk te zijn gekocht bij Transcontinenta. 
2.3 Het aanbod tot ontvangen van één gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem na 
aankoop van het Tamron objectief met Sony FE vatting geldt uitsluitend voor consumenten. 
2.4 Medewerkers van Transcontinenta, hun gezinsleden of dealers van Tamron zijn uitgesloten van 
deelname aan deze Tamron promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem. 
2.5 Door het inzenden van het online aanvraagformulier worden deelnemers geacht automatisch in te 
stemmen met deze promotievoorwaarden. 
 
 
3. DEELNAME 
3.1 Om voor deze Tamron promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem in 
aanmerking te komen, dient u op of tussen 10 april 2020 én 31 mei 2020 een nieuw Tamron 20mm 
F/2.8 Di III OSD M1:2, 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2, 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2, 17-28mm F/2.8 Di 
III RXD of 28-75mm F/2.8 Di III RXD objectief te kopen en het online aanvraagformulier (beschikbaar 
via www.transcontinenta.nl/promoties) volledig en naar waarheid in te vullen en voor de uiterste 
inzendtermijn te uploaden. 
3.2 De gevraagde documenten die u moet uploaden zijn: een kopie van het aankoopbewijs en u dient 
alle online gevraagde informatie volledig in te vullen. Pas nadat de gevraagde informatie is geüpload,  
zal uw aanvraag gecontroleerd en in behandeling genomen worden. 
3.3 Uw aanvraag van de gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem kunt u direct na uw 
aankoop indienen als u aan deze promotievoorwaarden voldoet.. 
3.4 Uw inzending dient vóór 15 juni 2020 (zijnde de absolute sluitingsdatum voor inzending) door 
Transcontinenta te zijn ontvangen. 
3.5 Aanvragen die na 15 juni 2020 plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt 
voor aanvragen die na 15 juni 2020 nog niet compleet zijn. Na 15 juni 2020 wordt deze promotie 
automatisch afgesloten.  
3.6 Transcontinenta behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde of onleesbare aanvragen of 
aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen, uit te sluiten van deelname aan deze Tamron 
promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem. 
3.7 Per aangekocht Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2, 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2, 35mm F/2.8 
Di III OSD M1:2, 17-28mm F/2.8 Di III RXD of 28-75mm F/2.8 Di III RXD objectief is slechts één 
aanvraag tot gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem toegestaan.  
3.8 Deze promotie kan niet worden aangevraagd in combinatie met enige andere actie. 
3.9 Indien u het aangekochte Tamron objectief retourneert, vervalt het recht op deze promotie en dient 
u de eventueel reeds ontvangen camerariem aan Transcontinenta te retoruneren. 
 
 



 
 

     
    
 
 
4. PROMOTIE 
4.1 De Tamron promotie met gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem is uitsluitend 
van toepassing op de onderstaande Tamron Sony FE objectieven: 
 
Merk  Productnaam        EAN-code          
Tamron  20mm F/2.8 Di III OSD M1:2   4960371006642 
Tamron  24mm F/2.8 Di III OSD M1:2   4960371006659 
Tamron  35mm F/2.8 Di III OSD M1:2   4960371006673 
Tamron  17-28mm F/2.8 Di III RXD   4960371006635 
Tamron  28-75mm F/2.8 Di III RXD   4960371006543 
       
4.2 Transcontinenta stuurt geen gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition camerariem voor 
andere Tamron objectieven, tenzij door Transcontinenta een opvolgend model wordt verkocht en dit 
model één van bovengenoemde modellen heeft vervangen. 
4.3 Is aan alle promotievoorwaarden voldaan, dan zal Transcontinenta de gratis Peak Design Slide 
Lite-Tamron Edtion camerariem rechtstreeks aan het door u opgegeven adres sturen. 
4.4 Per ingezonden aanvraagformulier wordt slechts één gratis Peak Design Slide Lite-Tamron Edition 
camerariem gestuurd.  
4.5 Transcontinenta probeert alle aanvragen voor deze promotie binnen 20 werkdagen vanaf de 
datum van controle te verwerken. Transcontinenta is niet aansprakelijk voor aanvragen die niet binnen 
het genoemd aantal dagen worden verwerkt.  
4.6 Transcontinenta accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of onleesbare 
aanvraagformulieren. Aanvragen per fax, telefoon of e-mail worden niet in behandeling genomen. 
   
 
5. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE 
5.1 Transcontinenta behoudt zich het recht voor deze promotievoorwaarden te allen tijde zonder 
kennisgeving te wijzigen. Voor wijzigingen kunt u de website van Transcontinenta 
www.transcontinenta.nl/promoties raadplegen. Mocht u nog vragen hebben over deze promotie, dan 
kunt u een e-mail sturen naar onze helpdesk: tamron@transcontinenta.nl 
 
 
6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
6.1 Transcontinenta is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of letsel van welke aard 
dan ook veroorzaakt of ondergaan door een deelnemer aan deze promotie. Niets in deze 
promotievoorwaarden zal er echter toe leiden dat de aansprakelijkheid van Transcontinenta wordt 
uitgesloten of beperkt als gevolg van aantoonbare grove nalatigheid of opzet van Transcontinenta of 
enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten. 
6.2 Transcontinenta is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod binnen deze promotie als 
dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht die, zonder schuld van een van beide 
partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod binnen deze promotie niet of op onbevredigende wijze kan 
worden uitgevoerd. 
6.3 Transcontinenta aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die na de hierboven in 
artikel 3.4 genoemde sluitingsdatum worden ontvangen. 
6.4 Transcontinenta is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze promotievoorwaarden, 
gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
            
7. PRIVACY STATEMENT 
7.1 Transcontinenta heeft aandacht voor uw privacy en de persoonlijke gegevens die u verstrekt,  
zullen door Transcontinenta uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van deze promotie. Uw 
persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard op een beveiligde  
computer. Met het inzenden van het aanvraagformulier gaat u automatisch akkoord dat uw gegevens 
in het bestand van Trancontinenta deze promotie uitvoert, worden opgenomen. Deze worden 
zorgvuldig beheerd voor deze promotie door Transcontinenta. U heeft het recht uw gegevens in te 
zien, te corrigeren, bij te werken of te wissen.  
7.2 De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden 
doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe Transcontinenta behoort 
of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De 
persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.   
7.3 Voor de uitvoering van deze promotie maakt Transcontinenta geen gebruik van de diensten van 
een uitvoerend bedrijf. Transcontinenta verwerkt met inachtneming van de privacywetgeving de 
ingezonden documenten en bijlagen. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan 
Transcontinenta daarover contact met u opnemen.  
7.4 We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen 
verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag volledig 
hebben afgehandeld, zodat we kunnen nagaan of wij u voldoende hebben geholpen en u niet meer 
informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we uw naam en e-mailadres gedurende 
1 jaar na een klacht om onechte of kwaadwillige klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we 
de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze 
persoonsgegevens volgens de fiscale wetgeving langer moeten bewaren. 
 
 
8. TOEPASSELIJK RECHT 
8.1 Op deze cashback actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel 
voortvloeien uit deze promotie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Amsterdam, 
Nederland. 


