
 

 
 

 

 

Algemene voorwaarden – Werelds Weert actie Muntpassage Weert 
 
Deelname 

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die een actiecode ontvangen heeft.  
2. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de actie 
3. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator 

behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij 
niet conform deze actievoorwaarden handelen. 

4. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 
organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.  

5. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer zijn e-mail gegevens correct in 
te vullen 

6. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt op 
basis van ingevoerde actiecode onder toezicht van een onafhankelijke derde. 

7. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd 
8. Winkelcentrum Muntpassage draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren 

prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting. 
9. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.  
10. Bij weigering of andere reden van niet in ontvangst nemen van de prijs vervalt deze aan de 

organisator. 
 
Medewerking en gegevens/privacy 

1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan organisator om 
hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken. 

2. De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar 
gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
worden behandeld 

 
Aansprakelijkheid 

1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden 
op enige wijze verband houdende met deze Actie. 

 

 
 

 
 

 
 
Verspreiding flyers van 1 t/m 18 juni 2018 
Actiedag / prijsuitreiking in winkelcentrum Muntpassage zondag 24 juni van 13.00 uur 


