
 

Actievoorwaarden Vergaderen in Breepark 

Algemeen  

• Deze voorwaarden (hierna te noemen: de actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie ‘Vergaderen in Breepark 

(hierna te noemen: de actie), die wordt georganiseerd door Breepark Complex B.V. gevestigd te Breda (4817 ZX) aan 

de Bavelseparklaan.  

• Deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met deze actievoorwaarden.  

• Breepark Complex B.V. is gerechtigd de actievoorwaarden en/of de prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te 

wijzigen. De actuele actievoorwaarden staan vermeld op www.breepark.nl/actievoorwaarden. 

• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist Breepark Complex B.V.  

Actie en deelname  

• De actie wordt verspreid doormiddel van een deurhanger. Deze deurhanger wordt enkel verspreid tijdens de 

Businessdagen West-Brabant op zowel de beursvloer als bij de congres- en vergaderzalen in Breepark.  

 

• Deelnemers die over een deurhanger beschikken, mogen bij inlevering van de deurhanger eenmalig gratis 

vergaderen in Breepark.  

o Één gratis vergadering vertegenwoordigt één gratis vergaderzaal, te kiezen uit zaal Storm, zaal Bavelse Berg, 

zaal Bonte Park, zaal Boomkikker, zaal Knobbelzwaan of zaal Oeverzwaluw. De waarde vertegenwoordigt  

€ 395,00.  

o Capaciteit vergaderzalen Storm, Bavelse Berg en Bonte Park: 40 personen in theateropstelling en 20 

personen in U-vorm.  

o Capaciteit vergaderzalen Boomkikker, Knobbelzwaan en Oeverzwaluw: 10 personen in boardroom. 

o De vergadering is exclusief cateringkosten en extra uit te vragen facilitaire zaken.  

 

• Per bedrijfsentiteit is één inwisseling voor één gratis vergadering geldig. 

 

• De inwisseling voor één gratis vergadering moet plaatsvinden voor 1 april 2020. Na 1 april 2020 is de actie en 

daarmee ook het tegoed voor één gratis vergadering niet meer geldig en/of inwisselbaar. 

 

• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Breepark Complex B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of 

indirect in organisatorische zijn betrokken is bij deze actie. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen 

van deze voorwaarden. 

Aansprakelijkheid  

• Breepark Complex B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de 

actie of samenhangt met toekenning, het ontvangst of het gebruik van de prijzen.  

• Breepark Complex B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met 

deelname aan de actie maakt.  

 


