Actievoorwaarden / reglement Gastrovino winactie weekend Portugal 2018

1. Algemeen
1.1 De Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Coöperatieve Inkoopvereniging
DeliVers & Gastrovino U.A., handelend onder naam Gastrovino, gevestigd aan
Nijverheidscentrum 22, 2761 JP Zevenhuizen,(hierna te noemen: "de organisator")
georganiseerde promotionele actie (hierna: "de actie") en zijn te raadplegen op
www.gastrovinoactie.nl.
1.2 Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
actievoorwaarden.
1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de
actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de
actie, zal door de organisator bekend gemaakt worden via www.gastrovinoactie.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd,
is de organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf
nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 De actie start op 18 juni 2018 en eindigt op 19 augustus 2018.
1.6 Op de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Den Haag.
1.7 De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gewijzigde Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

2. De Actie
2.1 De actie begint op 18 juni 2018. Tijdens de actieperiode ontvangen a l l e klanten
van Gastrovino bij aankoop van iedere 12 flessen Vinho da Casa een lot, 12 flessen Lybra
een lot en bij 3 flessen Icoon wijnen twee loten met unieke code.
2.2 Om kans te maken op een van de prijzen dienen de klanten hun naw gegevens en
unieke code in te voeren op www.gastrovinoactie.nl en maken hiermee kans op de bij punt
4) genoemde prijzen.

3. Deelname
3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke
personen vanaf 18 jaar.
3.2 Deelname aan de actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
3.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie. De organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en
geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.

3.4 De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie.
3.5 Alle registraties die na 31 augustus 2018 gedaan worden door deelnemers, zijn
ongeldig en worden niet in behandeling genomen.
3.6 Voor deelname aan de actie moet de deelnemer voornaam, achternaam, geslacht,
telefoonnummer en geldig e-mail adres en unieke code opgeven. Deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt om de winnaar te bepalen en te informeren. Deze gegevens worden niet
gebruikt voor andere doeleinden.
3.7 Medewerkers van Gastrovino, hun familieleden en medewerkers van het reclamebureau
en eventuele betrokken leveranciers zijn van deelname uitgesloten.
3.8 Het fysieke lot met unieke actiecode is het identificatiemiddel van de deelnemer om aan te
tonen dat deze deelnemer degene is geweest die de actiecode heeft ingevoerd. Indien de
winnaar de flyer niet meer in zijn bezit heeft, vervalt het recht op de prijs en gaat deze naar
een andere deelnemer.

4. Prijs
4.1 In de actie zijn de volgende prijzen te winnen:
•

•
•

Hoofdprijs (1x) – volledig verzorgd weekend voor 2 personen in Portugal, inclusief
verblijf 2 nachten met diner en wijnproeverij, inclusief vlucht, datum maand oktober
2018 in overleg.
2e Prijs (5x) – Icoonkist t.w.v.99,85 per stuk
3e Prijs (10x) – Proefdoos Lybra t.w.v. 57,70 per stuk

4.2 De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden van de prijs, kunnen
afwijken van de aan de winnende deelnemer uit te keren prijs. Aan de afbeeldingen kunnen
geen rechten worden ontleend.
5. Uitkering van prijs
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode de in de actievoorwaarden
genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.
5.2 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of
voor andere goederen of diensten van de organisator. Bij weigering of niet aanvaarding van
de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, vervalt deze aan de organisator.
5.3 Gebruik van de door de organisator ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en
risico van de winnaar. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van
deze actievoorwaarden of deze actie voor gebruik van de prijs door de winnaar.
5.4 De prijswinnaar wordt voor 10 september 2018 telefonisch en/of per e-mail op de
hoogte gesteld door organisator.
5.5 Om tot prijsuitkering over te kunnen gaan, dient de deelnemer
desgevraagd zijn originele flyer met unieke code aan de organisator te overhandigen.
5.6 Indien de winnaar niet voor 15 september 2018 reageert per telefoon op per e-mail naar
organisator op de door hem/haar gewonnen prijs, vervalt diens recht op de prijs.

6. Medewerking en auteursrechten
6.1 Winnaar geeft de organisator toestemming zijn/haar naam en eventueel mogelijke foto’s te
gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie en zal zijn/haar overige
gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de organisator verlenen,
voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden. De deelnemer die zijn/haar
medewerking verleent aan promotionele activiteiten van de organisator heeft daarmee geen
recht op een financiële vergoeding of anderszins.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de actie voortvloeiende handelingen en kosten.
7.2 De organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief
gebied getroffen om de actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de actie
desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de
organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de
actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de actie, de
gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen
partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.
7.3 Op deze actie zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Gastrovino van
toepassing. Gastrovino is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

8. Correspondentie en klachten
8.1 Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden.
8.2 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen gesteld
worden aan de organisator:
Gastrovino, o.v.v. Actie Quinta do Monte D’Oiro 2018, Nijverheidscentrum 22, 2761
JP Zevenhuizen of info@gastrovino.nl.
8.3 Klachten omtrent de actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend bij de
organisator.
8.4 De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet
(tijdig) beantwoorden van vragen.

Slotbepaling
Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of
gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.

