Actievoorwaarden Wensenactie in Het Kersthuis Statenplein
Dordrecht
1.

Algemeen:
1.1 De Wensenactie die wordt aangeboden in Het Kersthuis op het Statenplein (hierna: de Actie) wordt aangeboden
door de Vereniging Centrum Promotie (VCP) Statenplein te Dordrecht (hierna: de Organisatie).
1.2 Het Kersthuis is gevestigd aan Statenplaats 8-10 te Dordrecht (tegenover achterzijde H&M).
1.3 De looptijd van de Actie is woensdag 13 december tot en met zondag 24 december 2017 (hierna: de
Actieperiode), tijdens de openingstijden van Het Kersthuis.
1.4 De openingstijden van Het Kersthuis zijn van 12.00 – 17.00 uur op de volgende data:
o
Woensdag
13 december 2017
o
Zaterdag
16 december 2017
o
Zondag
17 december 2017
o
Woensdag
20 december 2017
o
Zaterdag
23 december 2017
o
Zondag
24 december 2017

2.

Actie en Deelname:
2.1 Aan de Actie kan worden deelgenomen door een ieder die gedurende de Actieperiode en tijdens de
openingstijden een bezoek brengt aan Het Kersthuis aan Statenplaats 8-10 te Dordrecht (hierna: de Deelnemer).
2.2 Onder deelnemen wordt verstaan: het opschrijven van een wens op een hiervoor bedoeld formulier en deze
vervolgens in de hiervoor bestemde ‘Wensboom’ te hangen. Niet volledig ingevulde deelnameformulieren worden niet
in behandeling genomen.
2.3 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
2.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
2.6 De Organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet
conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze
Actie.
2.7 Eigenaren en/of bedrijfsleiders van ondernemingen in winkelgebied Statenplein en hun personeel, en een ieder
die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.
2.8 Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van ieder
vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de
organisatie van de Actie.

3.

Uitkering van prijzen:
3.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie
hebben deelgenomen, maken kans op de prijs die wordt aangeboden.
3.2 Uit de deelnemers die op correcte wijze hebben deelgenomen aan de Actie, worden drie wensen geselecteerd die
in vervulling zullen gaan. Deze wensen vertegenwoordigen elk een maximale waarde van € 250,-.
3.3 Medio januari 2018 worden de winnaars middels de Facebookpagina van de Statenplein bekend gemaakt. Ook
worden de winnaars per telefoon en/of e-mail benaderd. Binnen 48 uur dient de winnaar zich te melden bij de
Organisatie, anders zijn we genoodzaakt om een andere winnaar te kiezen.
3.4 De prijsuitreiking vindt plaats op een nader te bepalen moment en locatie in winkelgebied Statenplein te
Dordrecht. Het moment van de prijsuitreiking zal t.z.t. aan de winnaars bekend worden gemaakt.
3.5 Per winnende wens wordt er bekeken hoe deze het best verwezenlijkt kan gaan worden. Dit wordt bekeken na het
selecteren van de winnende wensen.
3.6 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
3.7 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Organisatie. Bij weigering of niet
aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
3.8 Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of
het gebruik van de prijs.
3.9 Bij het uitreiken van de prijs dient de Deelnemer aanwezig te zijn en tevens legitimatie te kunnen tonen.
3.10 De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor (contant) geld of tegoedbonnen.
3.11 Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd.
3.12 Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 06-12-2017

4.

Medewerking en privacy:
4.1 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan alle met de Actie verband houdende publiciteit. De
winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

5.

Aansprakelijkheid en slotbepalingen:
5.1 Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Organisatie via
marketing.nl@cbre.com, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal
worden opgenomen.
5.2 De Organisatie 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 Organisatie 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 Organisatie bekend gemaakt worden via de website
http://www.statenplein.nl.
5.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisatie
gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
5.4 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de
Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
5.5 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding
of voor welke verplichting dan ook.
5.6 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
5.7 De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning,
de ontvangst of het gebruik van de prijs. Deelname is op eigen risico.
5.8 Bij deelname van personen van 18 jaar of jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of
kennis genomen van de voorwaarden.
5.9 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisatie.
5.10 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
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