
Donatie deelnameformulier "Dyson luchtreiniger" voor scholen

Naam van de school:

Functie van de gemachtigde:

Voornaam en achternaam:

Straat, huisnummer: 

Postcode, Plaatsnaam:

Emailadres:

Telefoonnummer: 

Optioneel: vink dit vakje aan om bedrijfsnieuws over 
Dyson te ontvangen. U ontvangt slechts af en toe een 
e-mail van ons op het hierboven ingevulde adres en u
kunt zich op elk moment uitschrijven. Zie ons
privacybeleid* voor meer informatie.

Hierbij bevestig ik dat ik ouder ben dan 18 jaar en de 
algemene voorwaarden van de donatiecampagne 
"Dyson luchtreiniger" heb gelezen en geaccepteerd.

Het deelnameformulier, dat volledig moet 
worden ingevuld, moet naar het volgende e-
mailadres worden gestuurd: 
professional@dyson.nl met als onderwerp 
School Donatie Programma

* https://privacy.dyson.com/nl/globalprivacypolicy.aspx

mailto:professional@dyson.nl
https://privacy.dyson.com/nl/globalprivacypolicy.aspx
Chrislam
Stamp



Algemene voorwaarden voor de donatiecampagne "Dyson luchtreiniger"

I. Achtergrond van de donatie

Frisse lucht is belangrijk. Daarom is ventilatie in gesloten ruimtes een cruciaal onderdeel van het dagelijks leven: thuis, op 
kantoor of in de klas. Vooral daar is regelmatig luchten in de winter niet zo eenvoudig. Dyson Benelux, (hierna "Dyson") is 
een project gestart om schoolklassen gratis uit te rusten met "Dyson luchtreinigers".

II. Onderwerp van de donatiecampagne

1. Het onderwerp van de donatiecampagne is "Dyson luchtreinigers" (TP09). Dit product zuivert de lucht automatisch. 
Dankzij de 350° rotatie wordt de gereinigde lucht met behulp van de "Dyson Air Purifier" door de ruimte verdeeld. Het 
volledig afgedichte filtersysteem van de luchtreiniger combineert een actief koolstoffilter met een HEPA 13-
glasvezelfilter en verwijdert 99,95% van de potentieel schadelijke deeltjes tot 0,1 micron1

2. De weg te geven "Dyson luchtreinigers" zijn nieuw en voorzien van nieuwe HEPA 13-filters.
3. De donatiecampagne wordt uitgevoerd door Dyson.
4. Scholen – inclusief basisscholen, dagscholen, scholengemeenschappen, middelbare scholen, middelbare scholen, 

middelbare scholen, scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam – hebben het recht om deel te nemen aan de 
donatiecampagne (hierna "in aanmerking komende instellingen" ).

III. Verloop van de procedure

1. Geïnteresseerde instellingen die gerechtigd zijn om deel te nemen, sturen een e-mail professional@dyson.nl via een 
natuurlijke persoon die gemachtigd is om hen te vertegenwoordigen, met daarin de wens om deel te nemen aan de 
donatiecampagne en het volledig ingevulde deelnameformulier (zie bijgevoegd). In aanmerking komende entiteiten 
gaan als gevolg hiervan geen contractuele of andere verplichting aan jegens Dyson.

2. Aangezien het aantal toe te kennen apparaten beperkt is, vindt de selectie van de in aanmerking komende 
instellingen plaats door middel van loting. Alleen instellingen die in aanmerking komen voor deelname komen in 
aanmerking als Dyson een e-mail heeft ontvangen met een volledig ingevuld deelnameformulier op het opgegeven e-
mailadres. Meerdere deelnames zijn niet mogelijk. De juridische procedure is uitgesloten.

3. Het Dyson-team van experts neemt telefonisch contact op met de in aanmerking komende entiteit om het aantal 
'Dyson Purifiers' te bespreken dat moet worden toegekend. Per instelling kunnen tussen de zes en maximaal tien 
apparaten gratis ter beschikking worden gesteld. Het aantal apparaten is gebaseerd op het aantal klaslokalen in de in 
aanmerking komende instelling. De in aanmerking komende entiteit wordt tijdens dat telefoongesprek geïnformeerd 
of aan hun behoeften kan worden voldaan door de Dyson zuiveringsinstallaties die nog beschikbaar zijn en, als dat 
het geval is, wordt een donatieovereenkomst verstrekt om te ondertekenen.

4. Nadat de ondertekende donatieovereenkomst met succes is geretourneerd, worden de "Dyson Pure Cool-
luchtreinigers" gratis geleverd aan de daarvoor in aanmerking komende instellingen.

1. Filterefficiëntie getest bij 0,1 micron (EN1822).
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