Algemene actievoorwaarden winactie Diner cadeau Stegeman C.V.
Wedstrijd wordt georganiseerd door Stegeman C.V.
Omschrijving actie
De actie is opgezet ter promotie van de droge worst Hot pepperoni van Stegeman.
De looptijd van de actie is van maandag 8 februari tot en met zondag 14 februari 2021.
Met deelname aan deze actie maak je kans op 1 van de 10 diner cadeau bonnen t.w.v. € 100,Stegeman design.
Deelname actie
Deelname aan de actie is kosteloos
Deelname vindt plaats wanneer je op de facebook en/of instagram pagina van Stegeman, reageert
op de post ‘geniet samen met je hottie’.
De actiepagina is te bezoeken via de url: www.stegeman.nl/actie. Ook zal er via social media
aandacht gegeven worden aan deze actie en kan men vanuit de posts op Facebook en Instagram naar
de actiepagina gaan.
Eenmalige deelname per persoon.
Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
Medewerkers van Stegeman zijn uitgesloten van deelname aan acties.
De looptijd van de actie is van maandag 8 februari tot en met zondag 14 februari 2021.
Stegeman is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder
opgaaf van reden stop te zetten.
Winnaar
De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
(via naamloting.nl)
De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via een DM op het platform waarmee men heeft
deelgenomen.
Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe
winnaar aangewezen.
Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
Stegeman is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige
deelname of fraude.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die gevraagd worden aan de deelnemers, worden enkel en alleen gebruikt
voor deelname aan deze actie en om met de winnaars te communiceren.
Uitgebreide informatie omtrent de wijze waarop Stegeman om gaat met privacy leest u hier:
https://www.stegeman.nl/disclaimer-en-privacy
Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

