Actievoorwaarden Remia winactie
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Remia winactie, hierna te noemen: ‘’de Actie’’,
in opdracht van Remia, Dolderseweg 107, 3734 BE Den Dolder.
2. De Actie loopt enkel op 1 april 2019, hierna te noemen: ‘’de Actiedatum’’.
3. De winnaars zullen uiterlijk in week 15 persoonlijk bericht krijgen via e-mail op het
opgegeven e-mailadres.
4. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
5. Deelname geschiedt door jouw naam, e-mailadres en motivatie in te vullen op onze
actiewebsite. De winnaars ontvangen uiterlijk in week 15 een e-mail met hierin een
persoonlijke link. Via deze link kunnen de adresgegevens eenmalig worden ingevuld op de
actiesite. Binnen drie weken na het verstrekken van de adresgegevens ontvangen de
winnaars een fles Patatsaus op het opgegeven adres.
6. De winnaars ontvangen een e-mail met hierin een persoonlijke link waarmee adresgegevens
kunnen worden achtergelaten. Indien een winnaar binnen vier weken na het versturen van
de e-mail door Remia geen adresgegevens heeft opgegeven op de actiesite komt de prijs te
vervallen.
7. Er kunnen 100 flessen Patatsaus gewonnen worden. De prijs is gelimiteerd tot 1 fles per
persoon. Inhoud 1 fles: 1000ml. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Remia behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van
deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander
onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.
9. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.
10. Persoonsgegevens worden gebruikt om met deelnemers te communiceren over het verloop
en de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en
regelgeving verwijderd.
11. Remia is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige
gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
12. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Remia, alsmede anderen die direct bij
de organisatie van de Actie zijn betrokken.
13. Remia behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
14. Onder voorbehoud van typfouten.

Den Dolder, april 2019

