WIN JE BOLLETJE KOFFIE & THEE PAKKET BIJ DE PLUS
Actievoorwaarden
Artikel 1: Algemeen
Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van

1.

Bolletje en PLUS (hierna: de “Actie”) die Bolletje B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Almelo
(hierna: “Bolletje”) en PLUS gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (hierna: PLUS) organiseren
van 17 september 2018 tot en met 4 november 2018 2018 (hierna: de “Actieperiode”).
2.

Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de
Actievoorwaarden.

3.

Bolletje en PLUS behouden zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder
voorafgaande

kennisgeving,

te

beëindigen,

te

onderbreken

of

te

wijzigen

en/of

de

Actievoorwaarden en/of de actieproducten / prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4.

Vragen

en

/

of

klachten

met

betrekking

tot

deze

Actie,

kunt

u

per

e-mail

(consumenten.service@bolletje.nl) richten aan de consumenten service van Bolletje.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland
woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een)
ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Medewerkers van de supermarkt
waar de winactie plaatsvindt en medewerkers van Bolletje mogen niet deelnemen aan de
winactie.
3. Om deel te nemen is minimaal één aankoop van een Bolletje kruidnootproduct nodig, in de lokale
supermarkt waar de winkel winactie plaatsvindt. De kassabon (met je naam en telefoonnummer
erop) moet in de daarvoor bestemde box achter de kassa’s gedeponeerd worden.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Bolletje en PLUS tot
deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen
publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie
en internet.

Artikel 3: Speelwijze
De Actie werkt als volgt:


Koop minimaal één Bolletje Kruidnoot product*, in de lokale supermarkt waar de winactie
plaatsvindt.



Schrijf je naam en telefoonnummer op de kassabon en deponeer je kassabon in de daarvoor
bestemde box achter de kassa’s.

* = De deelnemende producten zijn: Bolletje Kruidnoten Naturel 200gr, 500gr, 1000gr, 6x50gr; Bolletje
Strooigoed 500gr, Bolletje Kruidnoten Chocolade Gemengd, Bolletje Kruidnoten Truffel Chocolade,
Bolletje Kruidnoten Witte Chocolade, Bolletje Kruidnoten Chocolade Extra Puur, Bolletje Kruidnoten
Choco Uitdeelzak 6x35gr, Bolletje Kruidnoten Bakkers 400gr, Bolletje Kruidnootjes Dubbel Chocolade
335gr, Bolletje Kruidnootjes Chocolade & Koffie 335 gr., Bolletje Taai Taai 350gr.

Artikel 4: Prijzen / actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit een Bolletje koffie- en theepakket (Mand gevuld met: 1x etagère, 2x
theeglazen, 1x Bolletje Kruidnoten Extra Pure Chocolade, 1x Bolletje Kruidnoten Gemengde
Chocolade, 1x Bolletje Kruidnoten Truffel Chocolade, 1x Kruidnoten Witte Chocolade, 1x
Kruidnootjes met Extra Chocolade, 1x Bolletje Kruidnootjes met Chocolade & Koffie. Deze zal
door de ondernemer van de lokale supermarkt worden uitgereikt.
2. De prijs is niet in te wisselen voor geld of voor een andere prijs.
3. De ondernemer van de lokale supermarkt ontvangt, 1x Bolletje koffie- en theepakket. Door de
ondernemer van de supermarkt, kan er 1 winnaar geselecteerd worden.
4. De ondernemer van de lokale supermarkt zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting.
Voor dat de loting plaatsvindt wordt er gecontroleerd of iedere deelnemer een Bolletje Kruidnoot
product heeft gekocht.
5. De prijswinnaar van de Bolletje koffie- en theepakket ontvangt de prijs van de ondernemer van de
lokale supermarkt, in de periode van 5 november 2018 t/m 9 december 2018. Winnaars worden
telefonisch – voor 12 november 2018 – op de hoogte gesteld door de ondernemer.

Artikel 5: Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen hun naam en telefoonnummer te verstrekken. Incorrecte of onvolledige
inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Bolletje en PLUS zullen alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie
vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Bolletje, PLUS en de lokale ondernemer van de
supermarkt toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader
van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaars.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Bolletje, PLUS, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en / of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en / of
de door Bolletje ter beschikking gestelde actieproducten / prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Bolletje en PLUS aan het beheer van haar website(s) en
de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en / of weergegeven
informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door

Bolletje en PLUS openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Bolletje en
PLUS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bolletje
en PLUS in het leven roepen.

Artikel 7: Slotbepalingen
De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren
zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bolletje of PLUS.

Artikel 8: Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen vallen
onder de bevoegdheid van de Rechtbank Overijssel.
2. Bolletje zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de
“Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

Aldus opgemaakt te Almelo, 3 september 2018

