
Actievoorwaarden Facebookactie AH Dillenburgplein 
  
 

1. ALGEMEEN  
 

1.1 Toepasselijkheid  
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van AH 
Dillenburgplein, Dillenburgplein 5, 2983 CB Ridderkerk. Vanaf nu te noemen: AH Dillenburgplein 
1.1.2 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.   
handelt in overeenstemming met deze gedragscode.  
1.1.4 De actie wordt georganiseerd door AH Dillenburgplein ter promotie van haar diensten, door  
middel van het verstrekken van een prijs aan de winnaars van de actie.  
1.1.5 Deelnemers aan deze actie, ontwikkeld voor AH Dillenburgplein, verklaren zich akkoord met  
de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.  
 

2. DE ACTIE  
 

2.1 Specificatie actie  
2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Facebook  
pagina van AH Dillenburgplein.  
2.1.2 Elke klant van AH Dillenburgplein ontvangt in de periode van 29 oktober tot en met 4 december 
2016, bij besteding bij elke €15,- of bij speciaal geselecteerde actieproducten, een kaartje met een 
unieke code (zo lang de voorraad strekt).  
2.1.3 Unieke codes kunnen 4 december 2016 op www.win-of-fb.nl/ahdillenburgplein ingevoerd 
worden.  
2.1.4 Elke unieke code geeft recht op één deelnamemogelijkheid aan het spel.  
2.1.5  AH Dillenburgplein behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen.  
Vroegtijdige beëindiging zal op de Facebook pagina bekend worden gemaakt.  
 
2.2 Deelname  
2.2.1 Met in acht name van de actievoorwaarden kan iedere natuurlijke persoon deelnemen aan  
deze actie.  
2.2.2 Deelname geschiedt door het invullen van de unieke code  en vervolgens op ‘verzenden’ te  
drukken.  
2.2.4 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is enkel  
toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouder(s) of voogd.  
2.2.5 Medewerkers van AH Dillenburgplein mogen ook deelnemen aan de actie.  
2.2.6 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het  
gebruik van het Internet en de aanschaf van de boodschappen, geen extra kosten verschuldigd.  
  
 2.3 Vaststelling van de winnaars  
2.3.2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
AANSPRAKELIJKHEID  

 
3.1 Aansprakelijkheid   
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk  
voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.  AH Dillenburgplein garandeert onder andere  
niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn  
website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.  
3.1.2  AH Dillenburgplein is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of  
uit de door te verstrekken prijs. AH Dillenburgplein geeft geen enkele garantie op  
de door  te verstrekken prijs. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn  
voorbehouden.  
 
3.2 Aansprakelijkheid derden  
3.2.1 Hetgeen in artikel 3.1.2 bepaald, geldt onverminderd voor derden die   
hebben geholpen met deze actie.  
 
 

3. SLOTBEPALINGEN  
 

4.1 Voorbehoud  
4.1.1  AH Dillenburgplein behoudt zich te allen tijde het recht, zonder voorafgaande of nadere  
kennisgave:  
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien het van mening is dat deze misbruik  
maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de  
actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;  
b) wijzigingen en verbeteringen op de Facebook pagina aan te brengen of de toegang tot de pagina  
te beperken en/of te beëindigen;  
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te  
beëindigen; voor zover het dit naar zijn eigen goeddunken noodzakelijk acht.  
 
4.2 Vragen en klachten  
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar AH 
Dillenburgplein: contact@uwmeningtelt-op-fb.nl 
 
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze.  
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen  
kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  
 
4.4 Persoonsgegevens  
4.4.1 De gegevens die in het kader van deze codeactie verzamelt en verwerkt,  
zullen voor het voeren van de codeactie worden gebruikt en worden eigendom van AH 
Dillenburgplein en partner Tomorrow Marketing & Sales Services. De gegevens worden door  
verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen niet worden verstrekt 
aan derden.  
4.4.2 Deelnemers geven  toestemming om hun naam en/of beeldmateriaal te  
gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.  
4.4.3 Prijswinnaars worden mogelijk gevraagd hun medewerking te verlenen aan promotionele 
activiteiten die verband houden met de actie.  
4.4.4 De contactgegevens zullen nooit worden verkocht en/of aan derden verstrekt.  
 
 



 
 
4.5 Overige  
4.5.1 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal  een besluit  
hieromtrent nemen.  
4.5.1 Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd 
door of met Facebook. 


