Actievoorwaarden ‘Lucky Summer WinWeken’
Algemeen
1.
‘Lucky Summer WinWeken’ winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de winkeliersvereniging
van winkelcentrum Molenpoort te Nijmegen (hierna: Vereniging).
2.
De looptijd van de Actie is 1 augustus 2017 tot en met 31 augustus 2017 of zolang de winkaarten 		
beschikbaar zijn.
3.
In totaal zijn er 10.000 winkaarten en meer dan 100 prijzen.
4.
De volgende winkels nemen deel aan deze actie:
- André Ruijs
- Big Bazar
- Dalia Hairstyling
- D&P Perfumum
- Didi
- Different Mode
- Gabbertje
- Gall & Gall
- Hampton Bay
- Hayko Jewels
- Hill’s mannenmode
- Intertoys
- KarinKa mode
- Kramer Bedden
- Kruidvat
- Lingerie Odendaal
- Mecca
- Nappato Leather
- Palau Junior shoes
- Patrizia Bos
- Pipoos
- Poort van Nijmegen
- Store & More
- Tante Hannie
- Theo Jansen
- Xenos
Actie en prijsuitkering
5.
Elke bezoeker ontvangt bij besteding van €10,- in de deelnemende winkels een kanskaart met daarop
een unieke code.
6.
100 willekeurige codes corresponderen met een prijs.
7.
De bezoeker die een kanskaart heeft ontvangen kan via de website
‘www.molenpoortnijmegen.nl/winweken’ (hierna ‘Winscherm’) controleren of er een prijs is gevallen op
zijn of haar code door ‘Naam’, ‘E-mail’, en ‘Plaats’ in te voeren en ten slotte de code in te voeren en wordt
hiermee Deelnemer aan de Actie.
8.
Als een winnende code is ingevoerd toont het Winscherm de prijs en ontvangt de Deelnemer een e-mail
op het adres dat hij/zij heeft ingevoerd. In de e-mail staat de gewonnen prijs genoemd en de winkel waar
de Deelnemer de prijs kan afhalen.
9.
De prijs is alleen af te halen in de betreffende winkel indien de Deelnemer de bevestigingsmail én de
kanskaart met het winnende nummer aan de winkelier kan laten zien.
10. De Deelnemer kan de prijs niet inwisselen voor geld
11. De Deelnemer kan de prijs niet inwisselen voor een ander product.
12. De Deelnemer dient de prijs af te halen vóór 1 november 2017.
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Deelname / uitsluiting
13. Deelname aan de Actie is mogelijk voor alle bezoekers van winkelcentrum Molenpoort die voor € 10,- of
meer besteden bij een deelnemende winkel in het winkelcentrum.
14. Tijdelijke en vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
15. De Vereniging behoudt zich het recht voor Deelnemers uit te sluiten van deelname of prijsuitreiking indien
zij het vermoeden heeft van manipulatie op enigerlei wijze van de uitslag door betreffende Deelnemers.
Medewerking/privacy
16. De winnende Deelnemers dienen - indien de Vereniging dit vraagt - hun medewerking te verlenen aan met
de Actie verband houdende publiciteit. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.
17. E-mail adressen en namen worden alleen gebruikt door de Vereniging voor deze actie of toezending van
een nieuwsbrief van de Molenpoort, tenzij men deze laatste optie afwijst.
Aansprakelijkheid
18. Klachten m.b.t. de actie kan de Deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan winkelcentrum Molenpoort
via het e-mailadres promotie@molenpoortnijmegen.nl, waarna de Vereniging of een gedelegeerde
namens de vereniging binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch
contact zal opnemen.
19. De Vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
20. De Vereniging behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te 		
wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
21. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
22. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de 		
Vereniging.
24. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
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