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Actievoorwaarden 
Be A Local Hero Actie
• De looptijd van deze actie is van 15 januari tot en met 31 december 2021

• Klanten die een chocolade reep met een gouden wikkel ontvangen dienen dit te melden vóór 15 februari 2021 
door een mail te sturen naar marketing@nwsw.nl met een foto of filmpje waarin de wikkel duidelijk zichtbaar is, 
om zo mee te doen met deze actie. 

• NWT behoudt zich het recht bij het uitblijven van een reactie vóór 15 februari 2021, zelf een winnaar te trekken.

• Na 15 februari 2021 vervalt het recht om aanspraak te maken op de Be a Local Hero voucher.

• Deze actie is uitsluitend bestemd voor klanten van New Wave Textiles met een jaaromzet in 2020 groter  
dan € 2000,-.

• Bij deelname aan de Be a Local Hero actie wordt er schriftelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van de 
communicatiemiddelen door New Wave Textiles. Deze omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de website en 
social media kanalen van NWT (Facebook, Instagram & LinkedIn). Deze toestemming is een voorwaarde voor 
deelname aan de actie. De toestemming geldt voor zowel de klant van New Wave als het gekozen doel van de 
klant.

• Het deelnemende doel dient binnen de Benelux gevestigd te zijn.

• Het gekozen doel dient te allen tijde te worden geverifieerd met NWT en door NWT te worden goedgekeurd. 
NWT behoudt het recht om een doel te weigeren indien dit niet passend is bij de ethische principes van NWT.

• De voucher is inwisselbaar voor kleding uit de voorraadcollecties van Clique, Craft, Jobman en Cutter & Buck. 
De kleding wordt verstrekt door New Wave zonder veredeling.

• New Wave stelt vier keer een budget beschikbaar van € 2.500,- retailprijs incl. BTW. De genoemde waarde op 
de voucher vertegenwoordigd de retailprijs inclusief 21% BTW.

• De waarde van de voucher is niet inwisselbaar voor contanten en er kan geen aanspraak worden gedaan op 
een resterend bedrag. 

• De voucher mag worden verdeeld over meerdere goede doelen, met een minimum uitreikbedrag van € 500,- 
inclusief BTW per goed doel.

• De uitreikmomenten van de kledingvoucher bij de goede doelen dient in samenspraak en aanwezigheid van 
NWT te worden gepland in de maanden Maart / April / Mei / Juni 2021. Alle uitreikmomenten dienen uiterlijk 1 
juli 2021 plaats te hebben gevonden.


