ACTIEVOORWAARDEN
Algemeen
•	Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Koninklijke Verkade NV, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam
(hierna “de Organisator”) en zijn van toepassing op de ‘Actie’.
• 	De actie is gericht op het verloten van 50 verpakkingen Sultana FruitBiscuit Spelt en Quinoa.
Elke winnende deelnemer ontvangt één Spelt & Quinoa variant.
• De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het merk Sultana.
• Het betreft een tijdelijke actie.
• De Actie loopt t/m zaterdag 1 april 2017.
• Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten: personeel van Organisator alsmede de agentschappen
die bij deze Actie zijn betrokken
• Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

De Actie
• Deelname aan de Actie is mogelijk via e-mail.
• 	Actiemechanisme: De deelnemer kan een e-mail sturen naar acties@sultana.nl, onder de inzendingen
worden 50 verpakkingen FruitBiscuit Spelt & Quiona in de smaak Cranberry of Dadel verloot.
De deelnemer heeft geen invloed op de smaak die hij/zij ontvangt.
• 	De Organisator is verder niet verantwoordelijk voor het al dan niet in goede orde ontvangen van
het proefproduct.

Slotbepalingen
• De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie.
• Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
• Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.
• 	De Organisator is te allen tijde bevoegd de 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 of te wijzigen.
• De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen
van deelname uit te sluiten.
• Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via het contactformulier:
http://www.sultana.nl/contact/contactformulier/ of door een e-mail te sturen naar:
consumentenservice@verkade.nl.

Sultana. Voel je Happy.

