Actievoorwaarden 50 GRATIS luizenzakken

GRATIS
Elke 10e bestellende
basisschool of
kinderopvang
krijgt 50 stuks
luizenzakken
gratis!

1. De 50 gratis luizenzakken actie (hierna: de actie) wordt uitgeschreven
door: Universal Trade Service B.V.
kantoorhoudende aan de Flevolaan 58A, 1382 JZ Weesp (hierna:
Luizenzakken.nl).
2. De actie bestaat uit 50 gratis luizenzakken met trekkoord voor elke
10e Nederlandse basisschool of kinderopvang die een bestelling voor
minimaal 50 luizenzakken met trekkoord plaatst via de website
www.luizenzakken.nl.
3. Prijswinnaars worden bepaald op volgorde van binnenkomst [Datum:
dd-mm-yyyy Tijd: hh:mm uur] van bestellingen op de e-mailserver van
Luizenzakken.nl. Telefonisch, per e-mail, fax- of andere wijze geplaatste
bestellingen zijn van deelname uitgesloten.
4. Prijswinnaars worden individueel hierover door Luizenzakken.nl per email geïnformeerd.
Over de actie en uitslagen wordt niet gecorrespondeerd door
Luizenzakken.nl
5. De actie loopt van 5 tot 23 september 2016 (hierna: de actieperiode).
6. Aan de actie kan worden deelgenomen door alle basisscholen en
kinderopvangorganisaties in Nederland (hierna: de deelnemer).
Van de actie zijn particulieren uitgesloten.
7. Elke deelnemer kan eenmaal aan de actie deelnemen.
8. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of
aanbiedingen.
9. Gewonnen luizenzakken zijn niet inwisselbaar voor geld, noch kunnen
deze qua aantal in mindering worden gebracht op lopende bestellingen.
10. Luizenzakken.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te
wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de
actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.luizenzakken.nl

Voor basisscholen en kinderopvang:

11. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen
van deelname worden uitgesloten.

12. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
13. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14. Luizenzakken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Luizenzakken.nl.
16. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

