Actievoorwaarden – WCP Kassabonnen Actie 2021
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘WCP Kassabonnen Actie’ (verder te noemen: “de
Actie’’) en wordt georganiseerd door Winkelcentrum Putten (“WCP”).

Artikel 1 – De Actie
1. De Actie is alleen geldig met kassabonnen/facturen van ondernemers gevestigd in Winkelcentrum
Putten én ondernemers die buiten dit gebied vallen maar lid zijn van de WCP. Onder Winkelcentrum
Putten wordt het gebied bedoeld zoals aangegeven in het groen en grijs op onderstaande kaart. Een
overzicht van alle WCP leden is te vinden op: https://www.winkelcentrumputten.nl/winkels-putten.

2. De actieperiode loopt van 1 mei t/m 31 mei 2021.
3. Je kunt deelnemen aan deze actie door tijdens de actieperiode de kassabon mbt aankopen van 1 mei
t/m 31 mei 2021 in te leveren bij VVV Putten+.
4. Alleen kassabonnen voorzien van naam en telefoonnummer maken kans om te winnen.

Artikel 2 - Prijzen
1. Je maakt kans op één van de prijzen zoals vermeld op www.winkelcentrumputten.nl
2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere dan in artikel 2.1 genoemde prijzen, dan
wel andere diensten/producten.
3. Maximaal 1 prijs per deelnemer
4. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan WCP.
5. Winnaars van de Actie worden geloot uit de ingeleverde kassabonnen.
6. Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geeft hij/zij WCP hierbij toestemming om zijn/haar
naam, alsmede mogelijk foto's en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de
prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.

Artikel 3 - Wie kan er deelnemen
1. Om prijzen te winnen moet je je kassabon, voorzien van naam en telefoonnummer, inleveren bij VVV
Putten+.
2. Medewerkers van VVV Putten+ kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
3. Een deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wil.
4. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van VVV Putten+ misbruik maken van de Actie kunnen van
deelname worden uitgesloten.

Artikel 4 - Kennisgeving van de uitslag
1. De winnaars van de Actie worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
2. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 - Algemene bepalingen en aansprakelijkheid
1. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden. Deze
actievoorwaarden hebben enkel betrekking op deze WCP Kassabonnen Actie.
2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

