Actievoorwaarden ‘Sint’s Pakjespret’
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Algemeen
‘Sint’s Pakjespret‘ winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: winkelcentrum Roselaar te Roosendaal.
De looptijd van de Actie is op zaterdag 23 november 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Actie en deelname
Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van winkelcentrum Roselaar.
Deelnemers mogen slechts een keer deelnemen aan de Actie.
De presentator/Presentatorpiet bepaalt wie de dobbelsteen mag gooien.
De deelnemer kiest van tevoren het cadeau waar hij of zij om gaat spelen.
Wanneer na het dobbelen Amerigo omhoog wijst, wint de deelnemer direct het gekozen cadeau.
Wanneer na het dobbelen 1 van de overige plaatjes (zak, letter, staf, boek, schoen) naar boven wijst dient de
deelnemer een opdracht uit te voeren.
Als de opdracht met succes wordt volbracht, wint de deelnemer het gekozen cadeau.
De presentator/Presentatorpiet bepaalt de opdracht en bepaalt of deze met succes is volbracht.
Over de uitslag van de opdracht kan niet worden gediscussieerd.
Het ruilen van cadeaus is niet mogelijk.
Het cadeau inwisselen voor geld is niet mogelijk.
Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.

Medewerking/privacy
15. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar
ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Aansprakelijkheid
16. 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.
17. Winkelcentrum Roselaar is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
18. 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.
19. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
20. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
21. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum
Roselaar.
22. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
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