ACTIEVOORWAARDEN Sinterklaas brunch winactie
Van 19 november tot en met 22 november 2019 is er een Sinterklaas brunch winactie op de Facebook pagina van
City Resort Mill. Door te reageren op het bericht maak je kans op: Sinterklaasbrunch voor het gehele gezin*. Op deze
actie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.
• Deze Sinterklaas brunch winactie wordt georganiseerd door City Resort Mill. De actie dient ter promotie van City
Resort Mill, iedereen mag meedoen;
• Deze actie loopt van 19 november 12.00 uur tot en met 22 november 2019 12.00 uur. Je kunt reageren op het
bericht t/m 22 november 2019 11:59 uur;
• Door deelname aan deze westrijd wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en
verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden;
• Om kans te maken op de prijs dien je, gedurende de actieperiode (19 november tot en met 22 november 2019),
dient er gereageerd te worden op het Facebook winactie bericht voor 22 november 2019 11:59 uur op de pagina van
City Resort Mill;
• De winnaar zal via een direct message benaderd worden;
• *De prijs: Sinterklaasbrunch voor het gehele gezin, kan opgehaald worden in de vorm van een tegoedbon;
• Deze tegoedbon is te verzilveren voor maximaal vier personen en is inclusief eten en drinken. De tegoedbon is enkel
geldig op 1 december van 11:30 tot 15:00 uur. Let op reserveren is verplicht;
• De prijs is alleen voor persoonlijk gebruik en kan niet overgedragen worden aan derde;
• Op tegoedbonnen zijn algemene voorwaarden van toepassing;
• De prijs of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld;
• De winnaar kan de prijs 72 uur ophalen mits diegene voldoet aan de voorwaarden;
• De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen 3 maanden na
afloop van de actie verwijderd of geanonimiseerd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor
andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag mits daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord;
• City Resort Mill kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende
de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit
tot nadeel van de deelnemer leidt;
• Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen;
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
• Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

