Actievoorwaarden “Winactie internationale hortensiaweek – mei/juni 2018”
Algemene Actievoorwaarden
Artikel 1 Organisator en actie
Hydrangeaworld, postadres Veemarktkade 8 – Kade M, 5222 AE ’s-Hertogenbosch, hierna
te noemen “organisator” organiseert een winactie onder de naam “Winactie internationale
hortensiaweek” (hierna “actie” genoemd).

Artikel 2 Duur Actie
De Actie loopt van 27 mei 2018 tot en met 4 juni 2018. Het betreft een tijdelijke actie.

Artikel 3 Prijzen
De prijzen die gewonnen kunnen worden:
•

6x een Forever&Ever hortensia

•

5x een Magical Four Seasons hortensia

•

1x pluimhortensia

•

1x merchandise Forever&Ever

•

1x merchandise Magical Four Seasons

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De prijs is persoonsgebonden en
niet overdraagbaar.

Artikel 4 Wie mag deelnemen
Deelname aan deze actie staat uitsluitend open voor consumenten van Nederland vanaf 18
jaar met uitzondering van:
a. Medewerkers van de Organisator
b. Een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij
deze actie.

Artikel 5 Deelnemer akkoord voorwaarden
Deelnemers kunnen via facebook deelnemen. Na het meedoen met de actie verklaart de
deelnemer zich ook automatisch akkoord met de Algemene Actievoorwaarden.

Artikel 6 Trekking prijs
De trekkingen zullen plaatsvinden dagelijks van 27 mei – 4 juni 2018 waarbij de prijswinnaar
wordt geselecteerd uit de deelnemers die aan de actie hebben deelgenomen. De winnaar
krijgt een persoonlijke mail van de organisator. De winnaar wordt bepaald door de
organisator op basis van loting.

Artikel 7 Hoe mee te doen?
Meedoen aan de winactie kan door op facebook een persoon te taggen en te laat weten
waarom hij/zij een hortensia verdient.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Organisatoren
De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met
betrekking tot het internet, het netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele
foutieve invoer en/of verwerking van gegevens. De Organisatoren kunnen in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met
de actie, de door Organisatoren uit te keren prijzen of anderszins.

Artikel 9 Recht wijzigingen
De Organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen
en/of de actie voortijdig te beëindigen om voor Organisatoren moverende redenen, zonder
dat Deelnemer enige aanspraak jegens Organisatoren kan doen gelden.

Artikel 10 Persoonsgegevens
De verzamelde gegevens van de deelnemers worden eenmalig gebruikt om de winnaar te
selecteren.

Artikel 11 Algemeen
a) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd noch gebeld, tenzij geïnitieerd door de
Organisatoren.
b) Bij deelname aan de actie gaat men automatisch akkoord met de inhoud van deze
actievoorwaarden evenals met de beslissingen die de Organisatoren in geval van overmacht
verplicht zijn te nemen voor een goed verloop van de actie.

c) Een uittreksel van deze actievoorwaarden kan op schriftelijk verzoek kosteloos
toegezonden worden door Hydrangeaworld, postadres Veemarktkade 8 – Kade M, 5222 AE
’s-Hertogenbosch

Ook kunnen de actievoorwaarden geraadpleegd worden op de website
www.hydrangeworld.com onder het tabblad ‘tuinplant’ op pagina ‘op de winkelvloer’.
d) Klachten of vragen m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan
Hydrangeaworld, postadres Veemarktkade 8 – Kade M, 5222 AE ’s-Hertogenbosch. Waarna
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk danwel telefonisch contact zal
worden opgenomen door de Organisatoren.
e) De actie wordt beheerst door Nederlands recht.

Aldus opgemaakt te ’s-Hertogenbosch, 01 mei 2018

