
 
ACTIEVOORWAARDEN  
Felix en Floor Facebook actie 

 
 
Artikel 1 – Actieperiode 
1. Deze actie loopt van 22 april 2020 tot en met 22 mei 2020 en wordt hierna genoemd de “Actie”, 

georganiseerd door Feenstra Verwarming B.V., onderdeel van de Feenstra-Groep (hierna te 
noemen: “Feenstra”).  

2. Op deze Actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing en door deelname aan de Actie gaat de 
Deelnemer, de ouders, verzorgers, voogd of andere wettelijke vertegenwoordigers van de 
Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 

 
Artikel 2 – Deelname 
3. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont, hierna te noemen: 

“Deelnemer(s)”. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag dan eerst toestemming aan je ouders! 
4. Deelname aan de Actie is gratis en iedere Deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan 

deze Actie. 
5. Deelname geschiedt door het posten van een filmpje of foto op Facebook comform opdracht, 

waarbij Feenstra.com wordt getagd. Vanaf dat moment doe je mee aan de Actie.  
6. De winnaars ontvangen uiterlijk 30 mei 2020 een privé bericht op Facebook. Hierin worden de 

winnaars opgeroepen de NAWTE- gegevens te delen per privébericht met ons webcare team, 
zodat we de prijs kunnen verzenden. Deze gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en 
daarna verwijderd. Indien de winnaars niet binnen 10 werkdagen contact opnemen, komt het recht 
op de prijs te vervallen. In dat geval behoudt Feenstra zich het recht voor een andere deelnemer 
aan de Actie tot winnaar aan te wijzen. 

7. Het bepalen van de winnaars wordt gedaan door 3 juryleden: Mirjam Visser, Johan Datema, beide 
werkzaam op de afdeling marketing van Feenstra en Geert Gratama, best-seller illustrator. Daarbij 
wordt gekeken naar originaliteit, innovativiteit en uitvoering.  

8. De uitslagen zijn terug te zien op www.feenstra.com/zorgelooswonen/. Men kan geen rechten 
ontlenen aan deze publicatie.  

9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
10. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 
11. Facebook is op geen enkele manier betrokken bij deze Actie.  
 
Artikel 3 - Prijzen 
12. Feenstra stelt 28 prijzen ter beschikking: 

• Voor de 3 winnaars: 
o Elk een eigen strip: getekend door best-seller illustrator Geert Gratama (1 A4). 

• 25 aanmoedigingsprijzen: 
o Deel 2 van Felix en Floor, luxe uitgave. 

 
Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
 
Artikel 4 – Wijziging 
13. Feenstra mag de Actie altijd eerder beëindigen, onderbreken of veranderen zonder opgaaf van 

reden en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. 
 

Artikel 5 – Slotbepaling 
14. Feenstra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 

samenhangt met (deelname aan) de Actie.  

15. Feenstra handelt voor deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen. 

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van 
deelname. 

17. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door 
Feenstra. 

18. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via e-mail: communicatie@feenstra.com. 
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. 
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