Actievoorwaarden
Winactie ‘Samenwerking Oﬃce Centre en Allure Energie

De actie word je aangeboden door Allure Energie B.V. kvk nummer 59571446, hierna te noemen Allure. Op de actie zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
1.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Allure georganiseerde winactie ‘Samenwerking Oﬃce Centre en Allure
Energie’, hierna actie genoemd.

2.

Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je je gegevens achterlaat op de deelnamekaart. Vanaf dat
moment maak je kans om twee kaarten te winnen voor de wedstrijd FC Groningen – Ajax op 26 januari 2020.

3.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaﬀen van juiste en complete informatie bij deelname aan de actie.

4.

Per persoon mag 1 keer worden deelgenomen aan de actie.

5.

De antwoordkaart kan alleen worden ingeleverd tijdens de Promotiedagen op 5 en 6 november in de stand van Allure Energie
of Oﬃce Centre.

6.

Om deel te nemen aan de actie, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en een postadres in
Nederland hebben. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7.

De trekking van de winnaar is op willekeurige wijze.

8.

Winnaars worden uiterlijk in week 47 per mail op de hoogte gebracht en geven toestemming voor publicatie op social media.

9.

Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer toestemming om digitale nieuwsbrieven te ontvangen van Allure.

10.

Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.

11.

Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Allure Energie hiervoor zorgdragen.

12.

Allure Energie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de
actielooptijd te wijzigen of aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemer is.

13.

Over de uitslag of opzet van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

14.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

15.

We gaan vertrouwelijk om met de ingevulde gegevens. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

16.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Allure Energie.

17.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Versie 201911-1001

Gedempte Zuiderdiep 24 | 9711 HG Groningen | KvK 59571446 | T (085) 902 29 30

