ACTIEVOORWAARDEN WIN €100,- SHOPTEGOED VOOR KIDS
1. Deze actie wordt georganiseerd door: vanHaren Schoenen B.V., van
Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk.
2. Dit reglement is van toepassing op de vanHaren winactie: Win €100,vanHaren shoptegoed voor kids.
3. De actie loopt van van maandag 3 september 2018 t/m zondag 30 juni
2019.
4. Alle deelnemers met een volledig ingevuld formulier maken 1x per maand
kans op: kids shoptegoed t.w.v. €100. De prijs is niet inwisselbaar voor geld
en geldig tot een jaar na ontvangst van de prijs.
5. Deelname aan de vanHaren Winactie is gratis. Voor het meespelen aan de
actie en het in aanmerking komen voor de prijs dient een geldig emailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste:
voornaam, achternaam, geslacht en aantal (klein)kinderen).
6. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en
complete informatie bij de deelname aan de winactie.
8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd
hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere
deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
10. De winnaar wordt aan het einde van de maand (uiterlijk op de laatste dag)
bekendgemaakt via een persoonlijk bericht via het e-mailadres waarmee
aan de actie is deelgenomen.
11. Wanneer vanHaren binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan
er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal vanHaren hiervoor zorg
dragen.
14. Medewerkers van vanHaren Schoenen zijn uitgesloten van deelname.
15. De persoonsgegevens die in het kader van winactie worden verkregen,
worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan
derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit
bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De
gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren
van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

16. Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om
vanHaren nieuwsbrieven te ontvangen, gaan daarnaast akkoord met de
verwerking van persoonlijke gegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt
voor (direct) marketing doeleinden en het verzenden van voor de
deelnemer interessante informatie. Deelnemers kunnen zich hiervoor te
allen tijde uitschrijven door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken.
17. vanHaren Schoenen handelt met haar acties in overeenstemming met de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen
worden uitgesloten van deelname.
20. vanHaren Schoenen kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen
of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of
aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de
vanHaren Klantenservice via service@vanharen.nl of service@vanharen.be.
Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging
telefonisch of via e-mail een reactie.

