
Actievoorwaarden foto met container-sticker september 2017
1.  Deze actie voorwaarden zijn van toepassing op de door Makelaarsoord aangeboden actie “foto met container sticker september 2017”, hierna 

te noemen: “de actie”, dit ter stimulering van een veilige wijk.

2. De actie loopt van 9 september t/m 9 oktober 2017: “de actie periode”.

3.  De sticker kunt u ophalen bij de stand van Makelaarsoord op het KOM-festival. Daarnaast wordt deze verspreid aan huis of kan deze worden 

aangevraagd via info@makelaarsoord.nl 

4.  De sticker kan verstrekt worden zolang de voorraad strekt. Op=op

5. Op de flyer die bij de sticker wordt weggegeven staat de opdracht vermeld waarmee de consument kans maakt op Eftelingkaartjes

Deelname
6.  Om mee te doen aan deze actie, dient de deelnemer een foto te maken, met de door Makelaarsoord aangeleverde sticker op de eigen 

container. Deze foto dient geplaatst te worden op facebook.com/makelaarsoord. Deel de foto onder het bericht van de stickeractie.

7. Per adres mag één foto ingezonden worden.

8. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van de actieperiode zal uit alle inzendingen een winnaar worden gekozen door Makelaarsoord. 

Prijs
9.  Aan de hand van deze actie maken deelnemers aan het eind van de actieperiode kans op de volgende prijs: Entreekaartjes voor de Efteling  

(twv. €37,50 inclusief btw. per ticket). Het aantal te ontvangen entreekaartjes wordt gebaseerd op het aantal personen wat op het moment 

van de bekendmaking van de prijs op het adres van de winnaar woonachtig is en behoort tot het directe gezin, met een maximum aantal 

entreekaartjes van 7 stuks. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de geldigheidsduur van de entreetickets. Makelaarsoord verleent de winnaar 

enkel en alleen de entreetickets. Parkeermunt e.d. is voor eigen rekening. Op deze prijs zijn de voorwaarden van de Efteling van toepassing.

Overig
10.  Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Wanneer de deelnemer jonger is dan 18 jaar dan dient deze toestemming 

te hebben van hun ouder(s)/ verzorger(s). Deelname is kosteloos.

11.  De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Makelaarsoord stelt iedere aansprakelijkheid voor de 

ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. 

12.  De prijswinnaar wordt  door Makelaarsoord op de hoogte gesteld middels een tag in een facebookbericht van Makelaarsoord. Wanneer de 

winnaar contact opneemt met Makelaarsoord wordt de wijze van prijsafhandeling besproken.

13.  Het recht van een prijswinnaar van de prijs vervalt indien Makelaarsoord 2 weken na het taggen van de winnaar in een facebookbericht geen 

reactie van de winnaar heeft ontvangen.

14.  De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Makelaarsoord in het kader van de actie. Dit 

houdt onder meer in dat de ingezonden foto van de actie en/of een foto van de overhandiging van de prijs op facebook geplaatst zal worden 

en evt. een tekstbericht met (beide) foto(‘s) in een regionale krant.

15. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Makelaarsoord, alsmede andere directe familie- en gezinsleden.

16.  Wanneer er over deze actie voorwaarden onduidelijkheden blijken te bestaan dan behoudt Makelaarsoord zich het recht voor om deze 

actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Dit zal geen wijziging brengen in hoe mee te doen aan de 

actie en de te winnen prijs.

17.  Makelaarsoord behoudt zich het recht voor om de actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op 

enige wijze schadevergoeding verplicht te zijn jegens deelnemers.

18.  Makelaarsoord behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten.

19.  Makelaarsoord kan op geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor hetgeen er met de stickers wordt gedaan en de gevolgen 

hiervan.

20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

21. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Makelaarsoord.

22. Voor vragen over de actie kan er een e-mail gestuurd worden naar info@makelaarsoord.nl

23.  In verband met deze actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke termijn na het ontstaan van de klacht(en) per e-mail  

(info@makelaarsoord) aan Makelaarsoord kenbaar te worden gemaakt. 

24.  Makelaarsoord handelt, voor zover deze op de actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

25. Onder voorbehoud van typ-druk- en zetfouten.

Rosmalen, september 2017


