
            

ALGEMENE VOORWAARDEN STARBUCKS PLANT BASED - TIKKIE ACTIE 
 

I. ALGEMEEN 
1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Starbucks Plant 

Based Chilled Coffee actie (de “Actie”) van Arla Foods B.V., Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk 

(de “Organisator”) . ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale 

platform Tikkie om deze terugbetaalacties uit te voeren. De Actievoorwaarden zijn te 

verkrijgen via de betreffende campagnepagina van The Insiders (de “Opdracht 

Verantwoordelijke”) http://bit.ly/StarbucksPlantBased (de “Actiewebsite”). 

 

2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel. 

 

3. De Actie loopt van 1 maart 2021 tot en met 11 april 2021 (de “Actieperiode”) of tot de 

maximaal te vergeven Actiekorting is bereikt (op=op). Hierna is het niet meer mogelijk om via 

de Actiewebsite aanspraak te maken op de Actiekorting. De Opdracht Verantwoordelijke zal 

hier melding van maken op de Actiewebsite.   

 

4. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u de terugbetaling krijgen van de waarde van 

EUR 1,- (één euro) (de “Cashback”) bij aankoop van onderstaande deelnemende producten 

(de “Producten”). 

a. Starbucks Coconut Based Cocoa Cappuccino 

b. Starbucks Oat Based Vanilla Macchiato 

c. Starbucks Almond Iced Coffee 

 

5. Deze Actie heeft als doel: de promotie van de Producten verkocht onder het merk Starbucks 

(het “Merk”). 

 

6. De Actie is uitsluitend geldig in Nederland, in onderstaande winkelpunten (de “Deelnemende 

Winkelpunten”) binnen de Actieperiode. 

a. AH 

b. AH TO GO 

c. AH XL 

d. Spar City 

e. Dirk van den Broek 

f. Plus 

g. Deka 

h. Deen 

i. Jan Linders 

 

http://bit.ly/StarbucksPlantBased


            
7. Hieronder het overzicht welk Product variant beschikbaar is per Deelnemende Winkelpunt. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, omdat elk filiaal van een Deelnemend 

Winkelpunt vrij is om producten in hun assortiment op te nemen. Vanuit de Organisator, het 

Merk en de Opdracht Verantwoordelijke het advies om, in het geval dat een Product niet 

beschikbaar is, het Product aan te schaffen in een groter filiaal van een Deelnemend 

Winkelpunt. 

 
 

8. De Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke behouden zich het recht voor 

om de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat de Organisator, het Merk en de Opdracht 

Verantwoordelijke tegenover de Deelnemers zijn gehouden tot vergoeding van eventuele 

schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie 

zal door de Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke bekend worden 

gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie 

niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd. 

 

9. De Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke behouden zich het recht voor 

om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

 

II. DEELNAME 
1. Deelnemers kunnen eenmalig deelnemen aan de Actie. 

2. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland 

woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

3. Om deel te kunnen nemen aan deze actie heb je de Tikkie app nodig. Deze is te downloaden 

in respectievelijk de Google Play Store of (Apple) App Store. Om Tikkie te kunnen installeren 

dien je te beschikken over een geldig Nederlands IBAN nummer en een geldig Nederlands 

mobiel telefoonnummer. 

AH

AH To Go

Jumbo

Spar City

Dirk van den Broek

Plus

Deka

Deen

Jan Linders

Starbucks Coconut Based Cocoa Cappuccino Starbucks Oat Based Vanilla Macchiato Starbucks Almond Iced Coffee



            
4. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden 

beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden 

deelnames. 

5. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding 

meedoen voor rekening van andere deelnemers. 

6. De Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke behouden zich het recht voor 

een Deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. 

7. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk 

ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke 

interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement om de deelnames 

op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De 

Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke behouden zich het recht voor om 

elke Deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de 

Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties en van de Organisator, het Merk en de 

Opdracht Verantwoordelijke. 
 

III. ACTIEOPZET 

1. Deelname aan de Actie is mogelijk tijdens de Actieperiode of tot de maximaal te vergeven 

Actiekorting is bereikt (op=op), door: 

a. Één cup Starbucks Plant Based Chilled Coffee te kopen. Deelnemers moeten daarbij 

de kassabon van hun aankoop goed bijhouden. Op de kassabon moet het Product 

vermeld worden. 

b. Een aankoop in een van de Deelnemende Winkelpunten.  

c. Naar actiepagina in de Tikkie app te gaan door de QR code op de actiematerialen te 

scannen. 

d. Akkoord te gaan met de voorwaarden van de Actie. 

e. Het aankoopbewijs te scannen volgens de instructies op de Tikkie app. 

Aankoopbewijzen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling 

genomen. 

f. Op het aankoopbewijs dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn,: 

i. Naam van de winkel 

ii. Aankoop van het Product 

iii. Aankoopdatum en –tijd (enkel aankopen gedurende de Actieperiode komen 

in aanmerking voor de Cashback) 



            
iv. Eventuele aanprijzingen of kortingen 

v. Prijs  

2. Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan. (1 deelname per Tikkie account met 

maximaal 1 Cashback, bv niet mogelijk om deel te nemen met twee verschillende Starbucks 

Plant Based Chilled Coffee cups) 

3. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, 

Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie. 

4. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. 

Deelnemers die onjuiste of onleesbare (persoons)gegevens opgeven, komen niet in 

aanmerking voor het ontvangen van de Cashback. 

5. De Actie is een actie met aankoopverplichting. Deelnemers dienen hun kassabon te bewaren 

om hun aankoop te kunnen aantonen. 

6. De Actie is niet geldig in combinatie met een online bestelling bij de Deelnemende 

Winkelpunten.  

7. De deelnames van een of meerdere deelnemer(s) kunnen worden opgeschort en 

geannuleerd, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze waaronder 

begrepen kan worden, zonder zich te beperken tot: de invoering van een geautomatiseerd 

antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende 

computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel 

geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om 

de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts. 

 

IV. UITKERING CASHBACK 

1. De deelnemer(s) zal/zullen, indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, 1 dag na de 

ontvangst van zijn/haar gegevens, de Cashback ontvangen. 

2. De Cashback zal als volgt aan de deelnemer(s) worden gegeven: storting op rekeningnummer 

door externe partner ABN AMRO NV. 

3. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de 

deelnemer niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behouden de Organisator, het Merk 

en de Opdracht Verantwoordelijke zich het recht om de Cashback niet toe te kennen. 

4. De Cashback is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Cashback is ondeelbaar en 

kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

 

V. GEDRAGSREGELS 
1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten. 



            
 

2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken. 

 

3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, 

onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in 

strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten. 

 

4. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele 

Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator, het Merk of de Opdracht 

Verantwoordelijke plaatsen. 

 

5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van 

derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met 

de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele 

eigendom).  

 

6. Inzendingen mogen de Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke, met deze 

gelieerde ondernemingen en merken, op geen enkele wijze schaden. 

 

VI. PERSOONSGEGEVENS 
1. Persoonsgegevens die de Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke in 

verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen 

afhandelen van deze. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de 

bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. 

 

2. De Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke bewaren persoonsgegevens 

zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n). 

 

3. De Deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun 

persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van 

dergelijke gegevens stop te zetten. 

 

4. De verwerking van persoonsgegevens door ABN AMRO gebeurt conform het privacy beleid 

van de Tikkie app (https://www.tikkie.me/privacyverklaring). 

 

VII. AANSPRAKELIJKHEID 
1. De Organisator, het Merk, de Opdracht Verantwoordelijke en daar aan gelieerde 

vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, 

het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan 

gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de 

Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke. 

 

2. De Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke zijn niet aansprakelijk, noch op 

grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade voortvloeiende uit 

https://www.tikkie.me/privacyverklaring


            
de Actie en/of daarmee samenhangende rechtshandelingen. De Organisator, het Merk en de 

Opdracht Verantwoordelijke dragen geen enkele aansprakelijkheid inzake vertraging in de 

overschrijving van de Actiekorting op de bankrekening van de Deelnemer. 

 

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Organisator, het Merk en de Opdracht 

Verantwoordelijke beperkt tot maximaal de Actiekorting waarop de Deelnemer bij een 

correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.  

 

4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben 

geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de 

Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke. 

 

VIII. SLOTBEPALINGEN 
1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en 

andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van de Organisator, het Merk en de 

Opdracht Verantwoordelijke. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag 

worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

Organisator, het Merk en de Opdracht Verantwoordelijke. 

 

2. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 

Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 

 

3. Voor extra informatie en eventuele meldingen met betrekking tot de Actie, kunt u contact 

opnemen met de consumentenservice van de Opdracht Verantwoordelijke: 

a. Via het online contactformulier op de website https://www.theinsidersnet.com/nl-

nl/info/contact/  

b. Via email: info@theinsiders.eu  

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, 

door naar consumentenservice van Tikkie. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en 

manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u schriftelijk 

antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen. 

 

Vastgesteld op 05-02-2021 

https://www.theinsidersnet.com/nl-nl/info/contact/
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