Actievoorwaarden ‘Jij verdient een lintje’-actie
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Jij verdient een lintje-actie’ (hierna: de Actie) van
Joop den Boer Linnen en Lingerie, Niersstraat 22 te Gennep. Door deelname aan de Actie gaat
deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Men kan deelnemen aan de Actie door iemand te
taggen op Facebook of door een ansichtkaart in de winkel op te halen en te retourneren.
Algemeen 1. De Actie wordt uitgeschreven door Joop den Boer Linnen en Lingerie, gevestigd aan de
Niersstraat 22 te Gennep. 2. De Actie loopt van 1 september t/m 31 oktober 2017. Inzendingen die
na 31 oktober zijn ontvangen nemen geen deel aan de Actie en maken geen kans op een van de
prijzen. 3. Inzendingen kunnen worden ingestuurd via Facebook (tag iemand in onze post over de ‘jij
verdient een lintje-actie van 2 september 9.30 uur – of haal een kaart op bij Joop den Boer en lever
hem daar weer in of stuur hem op naar Joop den Boer Linnen en Lingerie, Niersstraat 22, 6591 CB
Gennep. 4. Joop den Boer is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door
deelnemer verstrekte gegeven of voor het verloren gaan hiervan. 5. Alle inzendingen worden
eigendom van Joop den Boer Linnen en Lingerie.
Deelnemers 1. Met deelname aan de Actie geeft deelnemer Joop den Boer Linnen en Lingerie het
recht om de winnaars te vermelden voor promotionele doeleinden. 2. Deelnemers komen in
aanmerking voor onderstaande prijs.
Prijs 1. De deelnemers die voldaan hebben aan de voorwaarden maken kans op:1x 1 jaar lang Gratis
lingerie; dit betekent dat de winnaar 4 gratis setjes (een setje is BH + slip) van maximaal 100 euro per
setje mag uitzoeken. 2. De prijs dient verzilverd te worden voor 30 november 2018. 3. De gewonnen
prijs is niet inwisselbaar voor geld.
Winnaar 1. De winnaar wordt gekozen door een tweekoppige externe jury. 2. De jury beoordeelt de
inzendingen op originaliteit en mooiste reden waarom iemand een lintje verdient. 3. De winnaar
wordt uiterlijk 31-12-2017 bekend gemaakt. 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Overig 1. Joop den Boer Linnen en Lingerie is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van
reden deze Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige
wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. De actievoorwaarden zullen niet
ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd. 2. Deelname aan de actie is kosteloos. 3. Voor
vragen en klachten kunt u mailen naar joopdenboer@hetnet.nl. U ontvangt binnen veertien dagen
bericht. 4. Onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten. 5. Facebook® is op geen enkele wijze bij
de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook®
gesponsord of anderszins ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® van iedere
aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

