Actievoorwaarden Snoepautomaat De Hoven
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De actieperiode is van 1 t/m 28 september 2018
Deelname is op vertoon van een kassabon d.d. 1 t/m 28 september 2018 met een minimaal
bon bedrag van 10 euro.
Meedoen kan tijdens de hieronder vermelde openingstijden onder toeziend oog van de
hostess.
o Ma 13.00 -17.00 uur
o Di 13.00 - 17.00 uur
o Wo 13.00 - 17.00 uur
o Do 13.00 - 17.00 uur
o Vr 13.00 - 19.00 uur
o Za 10.00 - 17.00 uur
Het doel van de actie is het promoten van winkelcentrum De Hoven door middel van het
vertrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.
Door deelname aan de actie verleent u toestemming aan de winkeliersvereniging om
eventuele foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie.
De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en kan niet worden ingewisseld
voor contant geld.
Druk en typfouten op de prijsbonnetjes in de capsules voorbehouden.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor deelnemende bedrijven en hun personeel, evenals
iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van
de actie.
Wacht niet met deelname tot de laatste dag om lange wachttijden te voorkomen!
Per kassabon, ongeacht het bon bedrag, ontvangt u één coin en u kunt maximaal per keer 3
kassabonnen tonen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De snoepautomaat is gevuld met 60.000 capsules, op = op.
Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden
voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
Om kans te maken op de hoofdprijs, een Hyundai i 10, moet een kaartje met naw gegevens
worden ingevuld. Deze moet men deponeren in de auto die opgesteld staat in het
winkelcentrum. Om kans te maken op de auto, dient de kaart voor maandag 24 september
2018 ingeleverd zijn.
Onder toeziend oog van 2 bestuursleden van de winkeliersvereniging worden er 100
kanshebbers op de auto getrokken. Zij worden op zaterdag 29 september 2018 uitgenodigd
om 10.00 uur. Om 10.30 uur wordt de winnaar van de auto getrokken. Alleen mensen die
daadwerkelijk aanwezig zijn bij de prijstrekking maken kans op de auto.
De auto die gewonnen kan worden is een Hyundai i10 1.0 comfort MY18 incl. Navigation
pack - kleur: Polar White. Typfouten voorbehouden.
Alle verkregen gegevens worden conform onze privacyverklaring behandeld.
Voor onze privacyverklaring verwijzen we u naar www.de-hovenpassage.nl.
De Hoven is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van redenen deze actie te staken, indien omstandigheden dit met zich
meebrengen, zonder dat De Hoven daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade
gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en
staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door De Hoven bekend gemaakt worden via
de website www.de-hovenpassage.nl en www.facebook.com/DeHovenPassage/

