Actievoorwaarden ‘PIN Kerstman’ en ‘Christmas Wishlist’ Roselaar
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Algemeen
Winacties ‘PIN Kerstman‘ en ‘Christmas Wishlist’ (hierna: de Actie) worden aangeboden door: winkelcentrum
Roselaar te Roosendaal.
De looptijd van de Actie ‘PIN Kerstman’ is zaterdag 14 en 21 december van 12.00 tot 17.00 uur.
De looptijd van de Actie ‘Christmas Wishlist’ is zaterdag 14 en 21 december en zondag 15 en 22 december van 12.00
tot 17.00 uur.
Actie en deelname
PIN Kerstman
Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van 18 jaar of ouder van winkelcentrum Roselaar.
De Actie loopt enkel op zaterdag 14 en 21 december van 12.00 tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen zonder inschrijven deelnemen aan de Actie.
Er zijn geen kosten verboden aan deelname van de Actie.
De fotohints worden enkel vrijgegeven op de Facebookpagina van winkelcentrum Roselaar.
Er worden maximaal drie fotohints vrijgegeven.
De deelnemer dient de envelop aan de zogeheten PIN Kerstman te overhandigen zodra hij/zij deze gevonden heeft,
als bewijs.
Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer toestemming om een foto van hem/haar met de Kerstman op de
facebookpagina van de Roselaar te plaatsen.
Winkelcentrum Roselaar is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet
conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot
deze actie.
Indien de envelop niet voor 16.30 uur is gevonden dan zal de envelop teruggehaald worden en zullen de volgende
actiedag twee enveloppen worden verstopt.
Als de deelnemer de envelop vindt, wint hij/zij shoptegoed ter waarde van €100,- incl. btw.
Het shoptegoed inwisselen voor geld is niet mogelijk.
Het shoptegoed dient diezelfde dag voor 17.00 uur uitgegeven te worden in winkelcentrum Roselaar (winkels,
horeca).
Het shoptegoed dient met de zogeheten PIN Kerstman uitgegeven te worden.
De winnaar van de eerste actie mag niet meer deelnemen aan de tweede actie.
Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.

Christmas Wishlist
20. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van winkelcentrum Roselaar.
21. Om je aan te melden voor de winactie geeft de deelnemer zijn/haar naam, mailadres en telefoonnummer door aan de
hostess.
22. Kinderen mogen altijd op de Wishlist schijven, maar kunnen enkel meedoen met de actie als zij toestemming hebben
van een ouder of voogd die 18 jaar of ouder is.
23. Kinderen mogen geen contactgegevens doorgeven. De gegevens moeten van een ouder of voogd van 18 jaar of
ouder is.
24. Na het ontvangen van de gegevens, geeft de hostess een uniek nummer aan de deelnemer. Deze moet hij/zij
onthouden.
25. De deelnemer schrijft zijn/haar kerstwens voor een ander op, dit kan alles zijn. Echter dient de deelnemer ervan
bewust te zijn dat niet alle wensen uit kunnen komen.
26. De deelnemer noteert voor wie hij/zij de kerstwens opschrijft bijvoorbeeld ‘’Ik wens een fiets voor mijn moeder. nr.23’’.
27. Schrijf het unieke cijfer op bij de wens. Staat deze er niet bij vermeld, maakt de deelnemer geen kans om te winnen.
28. De wens wordt opgeschreven met de daarvoor bedoelde stiften. De stiften ontvangt de deelnemer van de hostess.
29. Zodra de wens met het unieke cijfer op het doek geschreven is, maakt de deelnemer kans om het cadeau voor de
ander te winnen.
30. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 23 december via de facebookpagina van winkelcentrum Roselaar.
31. De winnaar dient contact op te nemen via de Facebookpagina van winkelcentrum Roselaar, om vervolgens een
ophaalmoment af te spreken.
32. De winnaar dient zelf aanwezig te zijn bij het ophaalmoment.
33. De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
34. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
35. De organisatie van winkelcentrum Roselaar besluit welke wens wint, hierover kan niet gediscussieerd worden.
Medewerking/privacy
36. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar
ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Aansprakelijkheid
37. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan winkelcentrum Roselaar via
info@roselaar.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal
worden opgenomen.
38. Winkelcentrum Roselaar is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
39. Winkelcentrum Roselaar 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.

Versie 1.0, december 2019, Winkelcentrum Roselaar

40. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
41. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
42. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum
Roselaar.
43. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
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