
   

   

Voorwaarden voor de Vodafone Kerst-actie  
 

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Vodafone Kerst-actie 

(“Actie”), die wordt aangeboden door Vodafone Libertel B.V. (“Vodafone”).  

 

1. Deze Actie loopt van 25 december 2016 00:00uur tot en met 26 december 2016 23:59 

uur (“Actieperiode”)  

 

2. Deelname aan deze Actie is mogelijk voor Vodafone-klanten en niet voor klanten van, of 

met, één van de volgende aansluitingen of situaties:  

 Vodafone Thuis  

 Hollandsnieuwe 

 Vodafone Scherp S klanten en Vodafone Start S (data gebruik niet mogelijk)  

 Klanten met een betalingsachterstand  

 Klanten die afgesloten/ geblokkeerd zijn voor een andere reden dan voor data/ 

internetgebruik (bv.  blokkade bij verloren of gestolen toestel) 

 Als je internettoegang geblokkeerd is, of contractueel het gebruik van internet is 

uitgesloten (bijvoorbeeld door je werkgever of andere beslissingsbevoegde)  

 Blackberry gebruikers zonder Blackberry Service (BIS/BES) met uitzondering van 

Blackberry 10-gebruikers  

 Bepaalde Corporate klanten op basis van contractuele bepalingen dat gebruikers 

geen internet mogen gebruiken  

 MVNO’s  

 GDSP (Global M2M) customers  

 Klanten die gebruik maken van het WAP protocol (Circuit Switched Data)  

 

3. Ben je een Vodafone klant en val je niet onder de uitzonderingen die in artikel 2 zijn 

opgenoemd, dan ben je automatisch deelnemer aan deze actie (“Deelnemer”). Let op, is je 

aansluiting geblokkeerd (bijvoorbeeld omdat je een rekening niet op tijd hebt betaald), dan 

kun je niet deelnemen aan deze actie.  

 

4. Tijdens de Actieperiode wordt de Deelnemer geen kosten in rekening gebracht voor het 

gebruik van data op het Vodafone netwerk in Nederland. Belangrijk is dat de datasessie 

tijdens de Actieperiode moet zijn opgestart en moet zijn beëindigd. Je datagebruik wordt dan 

niet in rekening gebracht, het gaat dus ook niet uit je maandelijkse bundel. Ga je bijvoorbeeld 

online een film kijken voordat de Actieperiode begint en ben je nog aan het kijken terwijl de 

Actieperiode al is begonnen, wordt dit datagebruik mogelijk (voor een deel) toch bij je in 

rekening gebracht. Je ontvangt geen notificatie wanneer de actie weer is afgelopen. Vanaf 27 

december 00:00 uur wordt eventueel datagebruik dus weer automatisch in rekening 

gebracht.  
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5. De actie is uitsluitend geldig binnen Nederland op het netwerk van Vodafone. Datagebruik 

in het buitenland valt buiten deze Actie en wordt dus in rekening gebracht tegen de reguliere 

tarieven. 

 

6. Het is niet mogelijk gedurende de Actieperiode je datagebruik in te zien, bijvoorbeeld via 

MyVodafone of de MyVodafone app. Je ontvangt ook geen notificaties over het gebruik van je 

data. Na afloop van de actie kun je ook niet zien hoeveel data je gedurende de Actieperiode 

hebt verbruikt.  

 

7. Kun je geen gebruik maken van de actie, dan kunnen we je helaas geen alternatief 

aanbieden. Ook is het niet mogelijk de gratis data in te ruilen voor een andere actie (je 

ontvangt bijvoorbeeld in geen geval gratis belminuten of geld retour)  

 

8. Deelnemers die misbruik maken van deze actie kunnen van deelname worden uitgesloten, 

in dat geval kan hen de kosten voor het gebruik van data in rekening gebracht worden.  

 

9. Vodafone behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment te wijzigen, op te 

schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op vodafone.nl/kerst. 

Deelnemers ontvangen geen individuele melding.  

 

10. Vodafone is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of verband kan 

houden met deze actie.  

 
11. Mocht om welke reden dan ook Vodafone op enig moment genoodzaakt zijn de actie te 

wijzigen, onderbreken of te beëindigen, kan Vodafone niet voor enige schade die daaruit 

voortvloeit aansprakelijk worden gehouden. Dit geldt ook voor het geval het Vodafone 

netwerk mogelijk tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of wanneer je 

bijvoorbeeld een langzamere internetsnelheid ervaart. In dat geval kan Vodafone niet 

aansprakelijk gehouden worden en is zij ook op geen enkele wijze tot een vergoeding 

gehouden.  

 

12. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal Vodafone een beslissing 

nemen.  

 

13.Door deelname aan deze actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze 

voorwaarden, welke je nogmaals kunt bekijken op vodafone.nl/kerst. Het gebruiken van de 

diensten van Vodafone valt voor het overige onder de Algemene Voorwaarden voor 

Consumenten of de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt Vodafone Libertel B.V. (te 

vinden op vodafone.nl/voorwaarden) en deze voorwaarden worden daarbinnen als 

aanvullend aangemerkt.  
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