Actievoorwaarden ‘Win een pakket Jean Baton
mayonaise’
Deze actievoorwaarden houden verband met de actie “Win een pakket Jean Baton
mayonaise” (“de Actie)*.
De Actie wordt georganiseerd door The Bourgini Company B.V., Postbus 4643,
4803 EP BREDA.
BLOKKER (hierna: “Vestiging”), gevestigd te Amsterdam, faciliteert BOURGINI in deze Actie,
doch is zelf geen organisator van de Actie.
Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en
in te stemmen met deze voorwaarden.
‘Win een pakket Jean Baton mayonaise, bij aankoop van een Bourgini product.
1.
1.1

1.2

Algemeen
De Actie loopt van 1 december 2016 tot en met 5 maart 2017. Deelnemers aan de
Actie (“Deelnemer”) dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt op
het moment van inzending van het deelnameformulier. Deelnameformulieren zijn te 		
downloaden via de website van BOURGINI: www.bourgini.com onder de button Acties.
Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 		
Actievoorwaarden.

2.
2.1
•
•
•

De Actie/Deelname
Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van een BOURGINI product.
Download het deelnameformulier via www.bourgini.com
Vul het deelnameformulier volledig in en beantwoord de vraag.
Knip de streepjescode (barcode) uit de verpakking van uw BOURGINI product en plak 		
deze op het deelnameformulier.
•
Sluit een kopie van originele factuur / kassabon en uw online orderbevestiging bij van
de aankoop van uw BOURGINI actieproduct. De datum op de kassabon ligt ieder geval
binnen de looptijd van deze Actie.
•
Stuur dit volledig ingevulde deelnameformulier in een voldoende gefrankeerde envelop 		
naar:
			
BOURGINI – Win Jean Baton mayonaise- BLOKKER online actie
			
Postbus 4643
			
4803 EP BREDA
3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1

Termijn
Op 20 maart 2017 zal de trekking plaatsvinden. In totaal zullen er maximaal 100
pakketten verloot worden.
Het deelnameformulier dient uiterlijk op 10 maart 2017 in het bezit te zijn van
BOURGINI.
De prijswinnaars worden via een persoonlijk bericht per e-mail op de hoogte gesteld 		
dat hij/zij heeft gewonnen. Daarna zal de prijs per post worden verstuurd
Behandeling inzendingen
Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien de envelop voldoende is 		
gefrankeerd, voorzien van de originele streepjescode van het product. Tevens dient een
orderbevestiging en kopie van de factuur / kassabon van het bij www.blokker.nl
aangekochte BOURGINI product bijgesloten te zijn welke, voor wat betreft de datering

daarvan, binnen de actieperiode dient te vallen.
4.2 Deelnemers die op enige wijze frauderen of in strijd handelen met deze voorwaarden 		
of op enige andere wijze onrechtmatig handelen jegens BOURGINI of BLOKKER 			
worden uitgesloten van de uitslag.
4.3 Werknemers van BLOKKER en BOURGINI zijn uitgesloten van deelname.
5.
5.1

5.2

Bepaling van de winnaar
Ter bepaling van de winnaar zullen alle inzendingen die voldoen aan de in 4.1 benoemde
criteria na de actieperiode worden beoordeeld en wordt bekeken of de antwoorden op 		
de gestelde vraag juist is.
Een notaris zal uit de correcte inzendingen de trekking verrichten.

6.
6.1

Aanbod
De prijswinnaar wint ‘Win een pakket Jean Baton mayonaise’. Een pakket
bestaat uit 24 potten Jean Baton mayonaise in diverse smaken.
6.2 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
7.
7.1

Publiciteit
Door het deelnameformulier te retourneren aan BOURGINI geeft u aan dat u uw 			
medewerking zult verlenen aan eventuele door BOURGINI georganiseerde 			
publiciteitsacties alsook dat BOURGINI het recht heeft uw naam en beeltenis in de media
te gebruiken, een en ander voor publiciteitsacties die verband houden met de Actie
‘Win een pakket Jean Baton mayonaise’. BOURGINI noch BLOKKER zijn een
vergoeding verschuldigd aan de deelnemer voor gebruikmaking van naam en beeltenis
in de publiciteitsacties.

8.
8.1

Aansprakelijkheid
BOURGINI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe of
indirect op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de 			
Actie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BOURGINI en/of 		
haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking 		
tot het zoekraken van gegevens.

9.
9.1

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door 		
BOURGINI in verband met de Actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of aan 		
andere partijen gegeven.

10. Diversen
10.1 Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat BOURGINI zich
genoodzaakt ziet de Actie geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal BOURGINI 		
een door haar vast te stellen bedrag naar rato van het aantal op dat moment ontvangen
deelnameformulieren betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve organisatie.
10.2 Bij deze actie wordt gehandeld in lijn met de “Gedragscode Promotionele Kansspelen”.
10.3 Indien deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist BOURGINI.
10.4 BOURGINI noch BLOKKER kunnen aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, 		
kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning 		
van prijzen, de ontvangst van de prijzen of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval 		
van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruikmaking van de prijzen geschiedt voor 		
eigen risico van de deelnemer.

11.
11.1

Klachten en Geschillen
Eventuele klachten over deze actie kunnen worden voorgelegd aan The Bourgini 			
Company B.V., Postbus 4643, 4803 EP BREDA. BOURGINI zal binnen 14 dagen 			
reageren op een ingediende klacht.
11.2 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 		
in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing. Op deze Actie is het Nederlands 		
recht van toepassing.

* Onder voorbehoud van wijzigingen						

