Actievoorwaarden - ‘Sinterklaas Etalage actie’
Algemeen
Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de “Sinterklaas Etalage
actie” (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt je aangeboden door Winkelcentrum Putten (hierna: ‘’WCP’’).
Artikel 1 – De Actie
1.1. Zo kun je meedoen:
1. Snuffel rond in Winkelcentrum Putten. Dit kan online via www.winkelcentrumputten.nl/Sinterklaas of fysiek
zolang de coronamaatregelen dit toelaten.
2. Kies 3 mooie kadoos uit de etalages van de deelnemende winkels. Uit elke etalage mag je maximaal 1 kado
kiezen.
3. Vul je ‘Sinterklaas Etalage actie – verlanglijstje’ in en schrijf de winkel erachter. Schrijf je naam, leeftijd,
mailadres en telefoonnummer op.
4. Doe je verlanglijstje in de brievenbus van het Pakjeshuis van Sinterklaas, Kerkstraat 35 in Putten. Dit kan tot
uiterlijk 26 november 2020.
1.2. Het verlanglijstje is onder andere te verkrijgen bij de deelnemende winkels in Putten: Jecor Vakbouwmarkt,
Stoffen en Baby Studio, Electro World Van Rossem, Bruna, VVV Putten+, Ko Jager, Hema, Wibra, Etos, La Culina,
DA MOOI Verweij, Kids by mom, Beadare Beads & Jewelry, La Chicana.
1.3. Deelname aan de Actie is gratis.
1.4. Door deelname aan de Actie maak je kans op het winnen van één product op je verlanglijstje volgens artikel 3
van de Voorwaarden.
1.5. Personen tot en met 12 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en
persoonsgegevens achterlaten.
1.6. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar
waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijs(informatie)te
kunnen toesturen.
1.7. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van VVV Putten+.
1.8. Je kunt maximaal 1 keer winnen.
1.9. Je kunt deelnemen aan de Actie vanaf zaterdag 14 november 14.00 uur tot en met donderdag 26 november
2020. Daarna kun je geen kans meer maken op een Prijs.
Artikel 2: Bepalen van de winnaars
1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.1. omschreven wijze, maak je kans op het
2. winnen van een prijs.
3. De prijswinnaars krijgen vrijdag 27 november 2020 persoonlijk bericht van VVV Putten+.
4. De deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele
activiteiten van WCP in verband met de Actie. Foto’s en/of filmpjes van de prijsuitreiking mogen door WCP
worden gebruikt. WCP is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemers.
5. De Prijs is niet in te wisselen voor geld en kan niet geruild worden.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de
rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of
uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
9. Bij weigering of niet tijdige aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet
worden uitgekeerd. Alsdan is WCP gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de prijs niet uit te keren.
10. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. WCP is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare
of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
11. WCP is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de
voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen
tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
Artikel 3: De Prijzen
1. De winnaar wint één van de drie artikelen die hij/zij op het verlanglijstje heeft aangeduid.
2. In totaal wordt er maximale een waarde van € 500,- uitgegeven.
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Het totaal aantal winnaars is afhankelijk van de waarde van de gewonnen artikelen die zijn aangegeven op de
verlanglijstjes.
De prijzen zullen worden uitgekeerd voor zover de producten op het verlanglijstje voorradig zijn. Indien het
product niet voorradig is op moment van uitkeren van de prijs, wordt het product niet nageleverd. Een
alternatief product zal worden uitgekozen door de WCP.

Artikel 4: Rechten WCP
1. WCP behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met
deze voorwaarden of enige andere van toepassing zijnde bepaling.
2. WCP behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de
deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
3. WCP behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden
verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid
niet van WCP verlangd kan worden.
Artikel 5: Persoonsgegevens
1. WCP respecteert de privacy van deelnemers aan de Actie. WCP zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke
informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
wordt behandeld. Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer WCP toestemming om alle gegevens te
verzamelen die WCP noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en het leveren en uitreiken van de
prijzen.
Artikel 6: Algemene bepalingen en aansprakelijkheid
1. WCP behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen
ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar servers. WCP zal wegens
zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schade gehouden zijn.
2. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan WCP door contact op te nemen via
bestuur@winkelcentrumputten.nl
3. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

