
Algemene Voorwaarden Warm Hart Actie 2021 - Winkelcentrum Roselaar 
  

• Deze actie loopt van 20 december tot 17.00 uur op 23 december 2021. 

• Iemand aanmelden kan uitsluitend via het daarvoor bestemde online invulformulier op de 
website van Winkelcentrum Roselaar. 

• U kunt uitsluitend personen aanmelden die woonachtig zijn in Roosendaal en 
aangrenzende gemeenten.  

• Aangemelde personen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. 

• U mag zoveel personen aandragen als u wilt, er wordt maximaal 1 kerstpakket uitgereikt 
per adres. 

• Alle velden op het online invulformulier dienen correct en volledig ingevuld te zijn. 

• De organisatie trekt op donderdag 23 december 2021 na 17.00 uur 50 personen uit het 
totaal van correct ingevulde formulieren. 

• Kerstpakketten worden aan huis uitgereikt op vrijdag 24 december met inachtneming van 
de 1,5 meter afstand. De ontvanger dient op het moment van aanbieden thuis te zijn, 
anders vervalt het recht op het kerstpakket en wordt deze direct aan de volgende 
aanmelding aangeboden. 

• Ontvangers worden in verband met het korte tijdsbestek niet vooraf op de hoogte 
gebracht. 

• Er worden foto’s gemaakt tijdens het overhandigen van de kerstpakketten. Deze foto’s 
kunnen voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Mocht u daar geen prijs op 
stellen, dan kunt u dat bij de overhandiging aangeven. 

• Kerstpakketten kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld of andere producten. 

• Er kan niet gecorrespondeerd worden over de uitslag van deze actie. 

• Bij alle zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het besluit van de 
organisatie leidend. 

  
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Warm Hart Actie, kunt u 
terecht bij Arto Laros Entertainment via de mail op sandra@artolaros.nl. 
Arto Laros Entertainment behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van 
redenen de actievoorwaarden van de Warm Hart Actie tussentijds te wijzigen en/of de actie 
voortijdig te beëindigen. 
 
Aldus opgemaakt te Etten-Leur, 20 december 2021. 
 


