
                                                                                                      

                                                                  

 Algemene voorwaarden – Spaar & Win zomeractie - Winkelcentrum Kerkelanden  
  
Deelname  
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die 3 kassabonnen van 3 
verschillende ondernemers (MET UITZONDERING VAN LIDL) gevestigd in winkelcentrum 
Kerkelanden in een actie-envelop doet en deze deponeert in de inleverbus die in het 
winkelcentrum staat. De actie-envelop dient helemaal ingevuld te zijn en kan t/m zaterdag 1 
augustus 2020 in de inleverbus worden gedeponeerd. 
2. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de actie  
3. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De 
organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van 
mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.  
4. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 
organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.   
5. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer alle gevraagde gegevens 
correct en duidelijk in te vullen.  
6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
7. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.   
8. Bij weigering of andere reden van niet in ontvangst nemen van de prijs vervalt deze aan 
de organisator.  
9. Medewerkers en/of eigenaren van winkels gevestigd in winkelcentrum Kerkelanden zijn 
uitgesloten van deelname. 
 
Medewerking en gegevens/privacy  
1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan organisator 
om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.  
2. De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen 
in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens worden behandeld. 

Aansprakelijkheid  

1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 

aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden 

op enige wijze verband houdende met deze Actie. 

Actie enveloppen verkrijgbaar van zaterdag 4 juli t/m zaterdag 1 augustus bij de deelnemende 

winkels. LIDL DOET NIET MEE AAN DEZE ACTIE. 

Uitreiking prijzen 8 augustus 2020. 

 


