
 VOORWAARDEN ‘LOON ACTIE - 4 WEKEN FEEST
 VAN 22 OKTOBER 10:00 UUR TOT EN MET 12 NOVEMBER 15:00 UUR

 Actievoorwaarden 4 WEKEN FEEST SHOPPINGCENTER ‘LOON

1.  Algemeen
1.1.  Deze actievoorwaarden ‘4 WEKEN FEEST SHOPPINGCENTER ‘LOON’ (hierna: Actievoorwaarden)  
 zijn van toepassing op de door Stichting Promotion Winkelcentrum ’t Loon (hierna: SPWL) 
 georganiseerde actie in de periode van 22 oktober tot en met 12 november 2016 15:00 uur in   
 Shoppingcenter ‘LOON (hierna: Actie)
1.2  Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2.  De Actie
2.1  Klanten van een van de winkels, gevestigd in Shoppingcenter ‘LOON (SCL), ontvangen bij minimaal 
25  euro boodschappen c.q. aankopen een deelnamebon waarop naam, e-mailadres, telefoonnummer  
 en een slagzin ingevuld moeten worden. Deze deelnamebon kan volledig ingevuld in de daarvoor  
 bestemde box gedeponeerd worden.
2.2  Door het inleveren van de deelnamebon gaan de deelnemers akkoord met de Actievoorwaarden.  
 Deelname is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar.

3.  De prijzen en jurering
3.1  De voor deze actie beschikbare prijzen zijn:
 • 1e PRIJS
 Een Seat Mii vijf-deursuitvoering Style Connect Sunflower geel t.w.v. € 12.235,00
 • 2e PRIJS
 Een E-bike Giant Triple X 1 LDS zwart t.w.v. € 1.500,00
 • 3e PRIJS
 Een racefiets Giant Contend SL_2 Green t.w.v. € 1.000,00
 • 4e PRIJS
 Waardecheque voor shoptegoed t.w.v. € 750,00 te besteden in Shoppingcenter ‘LOON
 • 5e PRIJS
 Waardecheque voor shoptegoed t.w.v. € 500,00 te besteden in Shoppingcenter ‘LOON

3.2  Een jury beoordeelt de ingeleverde slagzinnen en kiest;
 op 29 oktober 2016 de 5e en 4e prijs uit de inzendingen tot dan toe;
 op 5 november 2016 de 3e en 2e prijs uit de inzendingen tot dan toe;
 op 12 november 2016 de 1e prijs uit alle inzendingen.
3.3.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.  Deelname
4.1  Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiodes conform de Actievoorwaarden aan  
 de Actie hebben deelgenomen, maken kans op de prijs.
4.2 Met betrekking tot deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer  
 af van iedere vorm van rechtsvordering tegen SCL en SPWL haar gelieerde bedrijven, participeren 
 de relaties, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de  
 Actie.
4.3  De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor  
 andere goederen of diensten van SCL en SPWL. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de  
 aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd door SCL en SPWL.



5.  Garantie, gebruik en gevolgschade
5.1  SCL en SPWL aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade    
 van de toegekende prijzen. Voor het besturen van een auto gelden de eisen zoals vastgelegd in   
 de Wegenverkeerswet. Eventuele schade volgend uit rijgedrag of onkundig gebruik komen volledig  
 voor rekening van de bestuurder.
5.2  SCL en SPWL zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die in verband met de   
 deelname aan de actie gemaakt wordt door de deelnemer.
5.3  De winnaar van de eerste prijs ontvangt de auto nadat deze op zijn naam en Nederlands kenteken  
 geplaatst is. 
5.4  De garantie en service op de Seat Mii worden geleverd door Wealer Autogroep volgens de bij de   
 auto behorende garantie- en servicetermijn.
5.5  De garantie en service op de Giant fietsen worden geleverd door Bikestyle.nl volgens de bij de   
 fietsen behorende garantie- en servicetermijn.
5.6  De auto alsmede de fietsen worden afgeleverd zonder verzekering en brandstoffen. De winnaars   
 dienen voor deze voorzieningen zelf zorg te dragen.
5.7  Over de auto moet volgens de Nederlandse wet Motorrijtuigebelasting afgedragen worden aan de  
 Belastingdienst. De winnaar van de auto is verantwoordelijk voor de afdracht van deze gelden.

6.  Publiciteit
6.1  De winnaar van de prijs geeft SCL en SPWL toestemming, gefotografeerd te worden tijdens de   
 overhandiging van de prijs om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat   
 te gebruiken bij  promotionele activiteiten in verband met deze Actie.
6.2  De winnaar heeft voor de onder 6.1 genoemde promotionele activiteiten van SCL en SPWL geen  
 recht op een financiële vergoeding. 
6.3  De winnaar van de auto verplicht zich voor de duur van twee jaren, ook na eventuele schade, de   
 reclamebelettering van Shoppingcenter ‘LOON op de auto te voeren. 
6.4.  De deelnemers doen afstand van alle intellectuele eigendommen in het kader van de ingeleverde  
 slagzinnen en SCL en SPWL zijn vrij deze te gebruiken.

7.  Overige bepalingen
7.1  Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men per e-mail contact 
 opnemen met info@shoppingcenterhetloon.nl
7.2  SCL en SPWL is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
 Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan 
 wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich   
 meebrengen, zonder dat SCL en SPWL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade   
 gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en   
 staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door SCL en SPWL bekend gemaakt worden via  
 de website www.hetloon.nl
7.3  Indien één of meer bepalingen aan deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
 SCL en SPWL gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk  
 de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of   
 vernietigbaar te zijn.
7.4  Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen    
 voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een   
 bevoegde rechter.
7.5  Druk-, spel-, zet-, of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor   
 schadevergoeding of welke verplichting dan ook.
n


