ACTIEVOORWAARDEN
‘VIND DE SPELD IN DE SULTANA SPELT QUINOA’ ACTIE OP DE ACTIESITE

Algemeen
• Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Koninklijke Verkade NV, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam
(hierna “de Organisator”) en zijn van toepassing op de ‘Actie’. Door deelname aan de Actie stemt de
deelnemer in met deze actievoorwaarden.
• De Actie bestaat uit een promotioneel kansspel dat wordt georganiseerd ter promotie van het product
Sultana Spelt Quinoa van Organisator.
• Het betreft een tijdelijke Actie.
• Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:
personeel van de Organisator alsmede door de Organisator ingeschakelde bedrijven (met inbegrip van
hun werknemers) die bij deze Actie zijn betrokken.
• Om deel te nemen aan de actie moet er een Sultana Spelt en Quinoa (218g, Cranberry of Dadel)
verpakking worden gekocht.
• Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het
Internet en de aankoopverplichting, geen extra kosten verbonden.

De Actie

• Deelname aan de actie is mogelijk via aankoop van een Sultana Spelt en Quinoa (218g, Cranberry of
Dadel) verpakking. Indien de deelnemer in de verpakking de (locatie)speld aantreft inclusief unieke code,
dient deze speld samen met de verpakking te worden bewaard. Deze dienen als bewijs en kunnen door
de organisator worden opgevraagd.

Looptijd

• De promotie loopt van 19-06-2017 tot 15-08-2017. Actieverpakkingen zijn beschikbaar zolang de
voorraad strekt. In de periode van 19-06-2017 tot 15-12-2017 kunnen deelnemers de voor 15 december
2017 gekochte verpakkingen met daarin de speld aanmelden via acties@sultana.nl.
• Aanmeldingen na 15-12-2017 worden niet meer in behandeling genomen.

De prijs

• Gedurende de gehele actieperiode van 19-06-2017 tot 31-12-2017 zijn er in totaal 5 prijzen te winnen.
Iedere prijs bestaat uit een pakketreis voor 2 personen vanaf een luchthaven in Nederland naar Sevilla
(Spanje), waaronder zijn inbegrepen: een vlucht (heen en terug) voor twee reizigers in economy-klasse,
3 nachten verblijf, één tweepersoonskamer (voor de twee reizigers) met ontbijt en €500 zakgeld. Het
zakgeld zal uitgekeerd worden na het boeken van de reis. De totale waarde van dit pakket bedraagt
maximaal €2.000 (inclusief BTW). Beide reizigers dienen samen te reizen en de reis dient plaats te vinden
in 2017. De Organisator is gerechtigd de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs. De Organisator
zal aangifte doen van de (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting en zal deze ook betalen.
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• De aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt door het vinden van de speld in de verpakking van de Sultana
Spelt en Quinoa (218g, Cranberry of Dadel) en melding hiervan bij de Organisator middels het doorgeven
van de unieke code zoals vermeld op de speld.
• Prijswinnaars melden zich uiterlijk op 15 december 2017 bij de Organisator via acties@sultana.nl ovv
Sultana Speld. In deze mail vermeldt de winnaar de unieke code zoals vermeld op de speld. Na ontvangst
van de mail met de juiste unieke code en na opvraag van de verpakking en de speld met de code, zal
de Organisator na verificatie van het voldoen aan deze actievoorwaarden overgaan tot uitkering van de
prijzen.

Overige voorwaarden

• De winnaars moeten, voor zichzelf en hun reisgenoot, hun volledige contactgegevens (volledige
voornamen, achternaam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer en/of mobiele nummer
opgeven en desgevraagd het nummer van hun (geldige) identiteitskaart en/of paspoort.
• Minimaal een van de reizigers dient ouder dan 18 jaar te zijn. Minderjarige medereizigers moeten
desgevraagd aantonen dat zij toestemming hebben voor deze reis (en het verstrekken van de
bovenbedoelde persoongegevens) van degene(n) die het ouderlijk gezag uitoefent/(en). Het voldoen aan
de vereisten om naar bestemming te mogen reizen, waaronder in een voorkomend geval visumvereisten,
zijn voor verantwoordelijkheid en risico van de reizigers. De reizigers dienen zelf voor een deugdelijke
reisverzekering zorg te dragen.
• De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen
zijn niet inwisselbaar tegen geld of enige andere vergoeding. Alle prijzen verkregen in strijd met deze
voorwaarden kunnen worden geannuleerd.
• De Organisator is niet aansprakelijk voor:
- Enige schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deelname aan deze actie, waaronder
het gebruik of niet gebruik kunnen maken van de gewonnen prijs, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt, schade als gevolg van vertragingen, verlies, letsel of diefstal, fouten of
omissies van het reisbureau, onmogelijkheid om te reizen op de vastgestelde datum, een en ander
voor zover deze beperking van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan;
- Eventuele (extra) kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport die de winnaar (en
reisgenoot) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van
de prijs en het gebruik daarvan, anders dan de kosten die volgens de actievoorwaarden door de
Organisator worden gedragen.
• De winnaar zal meewerken aan de (online) reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing
en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn naam en portret, al dan niet in
de vorm van foto- of ander beeldmateriaal, kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele
doeleinden van en voor de Organisator en/of aan hem verbonden ondernemingen, ongeacht het
medium en zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. Een lijst van de namen van de winnaars kan
door de Organisator op de website van de Organisator bekend worden gemaakt.
• Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
• Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
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• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.
• De Organisator is te allen tijde bevoegd de actie en/of actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien
de deelnemer aan de Actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden
is doorgevoerd, zal de deelnemer zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde
voorwaarden.
• De Organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van
reden, stop te zetten.
• De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen
van deelname uit te sluiten.
• Voor klachten, vragen of opmerkingen kan een e-mail met naam, adres, telefoonnummer en een
toelichting gestuurd worden naar acties@sultana.nl of een brief naar Koninklijke Verkade, Westzijde 103,
1506 GA Zaandam.
• De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
• Een exemplaar van deze actievoorwaarden kunnen verkregen door het sturen van een brief naar
Koninklijke Verkade, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam of door een e-mail te sturen naar acties@sultana.nl.
De actievoorwaarden zijn ook vermeld op de Sultana website op www.sultana.nl.

Privacy Policy

• De winnaars moeten, voor zichzelf en hun reisgenoot, hun volledige contactgegevens (volledige
voornamen, achternaam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer en/of mobiele nummer
opgeven en desgevraagd het nummer van hun (geldige) identiteitskaart en/of paspoort.

