Actievoorwaarden: ‘Moederdag winactie’

1 ACTIEVOORWAARDEN ‘Moederdag – winactie’ Artikel 1 –Actieperiode 1. De ‘Moederdag’-actie loopt van 9 mei
2018 tot en met 13 mei 2018. Deze actie wordt hierna genoemd ‘Moederdag’, georganiseerd door Feenstra N.V.
(hierna te noemen ‘Feenstra’).
Artikel 2 –Deelname 2. Deelname is gratis 3. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in
Nederland, een vaste woon of verblijfplaats heeft, in het bezit is van een particuliere grondgebonden woning
(bewoners van flats en VvE’s zijn uitgesloten, evenals bewoners van panden met gecentraliseerde onderdelen van de
verwarmingsinstallatie) en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te noemen: ‘Deelnemer’.
4. Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte persoonlijk gegevens correct zijn alvorens deel te nemen aan
deze Actie.
5. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. Dit is een eenmalige
Actie, van kracht gedurende 9 t/m 13 mei 2017. Iedereen die binnen de afzonderlijke actietermijn op juiste wijze
deelneemt, namelijk door het insturenvan een juiste inzending, dingt afzonderlijk mee naar de vermelde prijs.
6. Elke Deelnemer is slechts toegestaan één keer deel te nemen aan de Actie.
7. De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten of andere goederen en/of diensten of overdraagbaar aan derden.
8. Middels loting tussen Deelnemers, op voorwaarde dat de inzending volgens de juiste wijze is verlopen, wordt één
Winnaar geselecteerd.
9. Uitslagen worden gedeeld via het ‘Facebook’-kanaal van Feenstra. Deze uitslag is definitief en over deze uitslag zal
niet worden gecorrespondeerd.
10. De Winnaar ontvangt persoonlijk bericht en gaat akkoord dat achternaam en woonplaats worden vermeld bij de
bekendmaking van de Winnaar. Dit geldt ook voor ingezonden antwoorden op prijsvragen of andere berichten die door
Winnaar met Feenstra zijn gedeeld.
11. Deelname vindt plaats door middel van: a. Het uploaden van een foto met (gelieerd aan het ‘Moederdag’-thema).
b. Het ‘liken’ en/of ‘delen van de (Actie)pagina van Feenstra.
12. Iedereen die, gedurende de Actieperiode, voldoet aan de gestelde eisen maakt kans op een door sauna bon twv
50 euro.
15. Indien de prijs, om wat voor reden dan ook, niet uitgereikt kan worden aan de initiële winnaar, kan Feenstra
besluiten opnieuw een winnaar te selecteren en aan hem/haar de prijs aanbieden.
Artikel 3 –Wijziging
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16. Feenstra behoudt zich het recht voor om de Actie en actieonderdelen, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of prijzen te
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens
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Artikel 4 –Privacy
Artikel 5 –Slotbepaling
18. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Feenstra een
vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
19. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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