Deze Actievoorwaarden zijn onverkort en onvoorwaardelijk van toepassing op de
promotionele actie ‘Win een Tefal croque monsieur toestel’ (‘de Actie’).
1. Organisator
1. De Actie wordt georganiseerd en aangeboden door Westland Kaasspecialiteiten B.V. (Zuiderzee 5,
1271 EP Huizen) (de ‘Organisator’), ter promotie van de naam, reputatie en producten van het merk
Old Amsterdam. De actie wordt uitgevoerd door de deelnemende winkel (‘Deelnemende Winkel’).
2. Deelnemers
1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van België die ouder zijn dan 18 jaar
(de ‘Deelnemers’).
2. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van:
Organisator en de Deelnemende Winkel, een van hun groepsmaatschappijen, haar hulppersonen en
adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is
aan de organisatie van de Actie.
3. Aankoopverplichting
1. Deze actie is een wedstrijd zonder aankoopverplichting.
2. Bekijk de duur van de actie (de ‘Actieperiode’) op de deelname box van de Deelnemende Winkel
en kan eenzijdig door de Organisator worden verlengd. De Actie geldt bij deze winkel.
4. Wat kun je winnen?
1. Er worden onder de Deelnemers 120 Tefal Croque Monsieur toestellen verloot. De croque
monsieur toestellen, die worden verloot, zijn van Tefal zoals weergegeven op (de ‘Prijs’). De waarde
van de Prijs is €33,95 per stuk.
2. Het bedrag vermeld onder artikel 4.1 is gebaseerd op de opgegeven prijs door de leverancier. Aan
het vermelde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Er kan maar één prijs per persoon worden gewonnen per Deelnemende Winkel. Indien een
persoon meerdere keren deelneemt heeft en meerdere prijzen wint, zal dus maar één prijs worden
uitgekeerd. De overige gewonnen prijzen zullen niet aan de betreffende persoon worden toegekend.
Hiervoor zal opnieuw een winnaar worden bepaald door onafhankelijke trekking.
4. De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor vervangende prijzen of geld.
5. Organisator en de Deelnemende Winkel behouden zich het recht voor om een gewonnen Prijs te
annuleren in geval van overmachtssituaties die uitreiking van de Prijs onverantwoord of onmogelijk
maken.
5. Hoe doe je mee?
1. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie vul je de deelnamekaart in bij de Deelnemende Winkel
met jouw contactgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres en telefoonnummer) en
beantwoord de prijsvraag. Je maakt alleen kans als je deze vraag goed beantwoord. De ingevulde
contactgegevens zullen alleen worden gebruikt om de winnaars te benaderen en de actie te
faciliteren. Als je niets hoort, heb je dus niet gewonnen.
2. Door deelname aan de Actie wordt je geacht op de hoogte te zijn van de Actievoorwaarden en
verklaar jij je daarmee akkoord.
3. Deelname aan de Actie kan alleen gedurende de Actieperiode bij de Deelnemende Winkel. De
duur van de Actieperiode is terug te vinden op de deelname box in de winkel.
4. De Organisator mag de Actieperiode op ieder moment eenzijdig verlengen.
5. Je mag met maximaal 1 deelnamekaart deelnemen.
6. Indien wij het vermoeden hebben dat er fraude wordt gepleegd of misbruik wordt gemaakt van
de Actie, hebben wij het recht een onderzoek in te stellen, en/of de actieverpakkingen op te vragen.
Wil jij niet meewerken aan dit onderzoek en/of wil jij de actieverpakking niet aan ons afgegeven

en/of hebben wij het redelijke vermoeden dat je fraude hebt gepleegd of misbruik hebt gemaakt,
dan mogen wij je (alsnog) uitsluiten van deelname.
6. Hoe en wanneer worden de winnaars bepaald?
1. Er is slechts één winnaar per Deelnemende Winkel. De winkelmanager maakt de winnaar bekend.
2. Indien een prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, staat het Organisator vrij om de
prijs alsnog te (laten) verloten onder de Deelnemers.
7. Gewonnen?
1. Ben jij prijswinnaar, dan neemt de Deelnemende Winkel contact met jou op via de door jou
opgegeven contactgegevens.
2. De Prijs kan je twee weken na berichtgeving ophalen bij de Deelnemende Winkel. Na die tijd
vervalt het recht op het Tefal Croque Monsieur toestel.
3. Als jij een prijs komt afhalen in de Deelnemende Winkel, is het mogelijk dat wij jou vragen om je
te legitimeren. Als je jezelf niet wil of kan legitimeren kunnen wij alsnog besluiten om de prijs niet
aan jou te geven maar opnieuw te verloten.
8. Privacy
1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt door de
Deelnemende Winkel. Om contact te kunnen opnemen met de winnaars en om de Prijs te kunnen
uitkeren, vraagt de Deelnemende Winkel aan de winnaars om bepaalde persoonsgegevens te
verstrekken, namelijk voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. De deelnemers
garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct
en volledig zijn.
2. De Deelnemende Winkel (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het
uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en zal de verzamelde
persoonsgegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken, waaronder tevens valt eventuele
verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect
betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde
persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. De verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk een maand na afloop van de Actieperiode
verwijderd door de Deelnemende Winkel.
4. In het kader van de Actie verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt
aan derden.
9. Klachten en vragen
1. De Actie wordt uitgevoerd door de Deelnemende Winkel. Heb jij een vraag of een klacht dan kun
je contact opnemen met de Consumentenservice van de Organisator via:
ConsumentenService@Westland-Kaas.nl. De Organisator zal jouw vraag zo snel mogelijk
beantwoorden.
2. Als je een klacht hebt ingediend zal de Organisator zo snel mogelijk contact met jou opnemen. In
overleg met jou zal de Organisator bekijken of het mogelijk is jouw klacht op te lossen.
10. Overige bepalingen
1. Organisator en de Deelnemende Winkel, de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden,
zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname
aan de Actie.
2. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden en/of op de actieverpakkingen
kunnen Organisator en de Deelnemende Winkel niet worden tegengeworpen en kunnen op geen

enkele wijze een (schade)verplichting voor Organisator en de Deelnemende Winkel in het leven
roepen.
3. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Amsterdam die exclusief bevoegd is.
4. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de
Organisator dan wel de Deelnemende Winkel.
5. De Actievoorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.oldamsterdam.be.

