
   
VOORWAARDEN MAZZELKONTJES MRA 2019 
  

Aan Deelnemers Mazzelkontjes MRA 2019 
Van MRA  

Beste deelnemer van Mazzelkontjes MRA 2019, 

U bent geselecteerd als deelnemer van Mazzelkontjes MRA 2019. Als u aanwezig bent bij 
alle bijeenkomsten* op XXX, XXX en XXX van XX tot XX uur in XXXX dan krijgt u de 
wasbare luiers en de bijgeleverde accessoires van XXXX kosteloos gedurende de duur van 
2 maanden (data vermelden) tot uw beschikking, onder de voorwaarde dat u de luiers 
gedurende de gehele periode gebruikt, aanwezig bent bij alle bijeenkomsten en 2 
vragenlijsten over het gebruik van de luiers tijdens tijdig (binnen 1 week na ontvangst) invult.  

Als u de luiers na de pilotperiode niet blijft gebruiken, dan kunt u het luierpakket schoon en 
compleet bij de slotbijeenkomst weer inleveren. Als er luiers of accessoires uit het geleverde 
pakket tijdens uw gebruik zijn beschadigd of onbruikbaar zijn geworden, dan dient u deze te 
vergoeden.  

In verband met de privacy van andere deelnemers is het niet toegestaan om beeldmateriaal 
en/of informatie van andere deelnemers, die bijvoorbeeld in de besloten Facebook- of 
Whatsappgroep worden gedeeld, te verspreiden. 

U kunt kiezen om na de pilotperiode de wasbare luiers en de bijgeleverde accessoires te: 
- Leasen voor het bedrag van  € XX per maand via webshop XXXX; 
- Aan te schaffen voor het gereduceerde bedrag van € XX via webshop XXXX; 
- Schoon en compleet bij de slotbijeenkomst te retourneren als u de luiers niet meer 

wilt gebruiken. 

Als u vroegtijdig stopt met de pilot dan brengen wij € 100 in rekening. Dit doen wij omdat de 
luierpakketten en begeleiding kostbaar zijn. 

Wij kunnen van voorgaande afwijken als het gevolg van toepassing tot een onvoorzien en 
onredelijk benadelend gevolg leidt. 

Voor & achternaam :……………………………………………………………………………… 

Datum   :……………………………………………………………………………… 

Handtekening     :……………………………………………………………………………… 

* Met uitzondering als u uzelf 24 uur voor de bijeenkomst schriftelijk heeft afgemeld via lauren.haenen@mra.nl met 
een gegronde reden, zoals ziekte of een reeds geplande vakantie.


