
Actievoorwaarden 5% gratis BTC bij elke aankoop 
  
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de 5% gratis BTC 

actie bij elke aankoop via onze homepage.  

  

1. Elke deelnemer krijgt 5% gratis BTC (Bitcoins) bij elke aankoop op onze homepage: 

https://www.knaken.eu 

  

2. Om de gratis BTC te ontvangen moet u bij elke aankoop akkoord gaan met de 

voorwaarden. 

  

3. Iedere deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan een actie. 

  

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen documenten om de identiteit van de 

deelnemer te kunnen verifiëren. Dit in verband met de WWFT. Meer hierover: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11 

  

5. Het is niet mogelijk om BTC aangekocht met de actie door te sturen naar een externe 

wallet of exchange. Het is wel mogelijk om de BTC op elk gewenst moment te 

verzilveren in Euro’s en opnieuw BTC aan te kopen die vrij te besteden zijn. 

  

6. De looptijd van de actie is t/m 1 juli 2018. 

  

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 

jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van 

deelname. 

  

8. Knaken Cryptocurrency B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, 

dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel 

van de deelnemer leidt. 

  

9. Knaken Cryptocurrency B.V. behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten die 

overduidelijk misbruik maken van de actie. 

  

10. Medewerkers van Knaken Cryptocurrency B.V. zijn uitgesloten van deelname. 

  

11. De persoonsgegevens die worden verkregen, worden alleen gebruikt door Knaken 

Cryptocurrency B.V.  intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden. Tevens worden 

al uw gegevens encrypted opgeslagen 

  

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 

genomen door Knaken Cryptocurrency B.V. 

  

13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

  

14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 

uitgesloten van deelname. 

 

15. Knaken Cryptocurrency B.V. is zonder opgaaf reden gerechtigt klanten te weigeren. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11

