Plasman Vertalingen / Uitgeverij
ACTIEVOORWAARDEN VOOR FACEBOOK-WINACTIES
1.

Winacties worden uitgeschreven door Nannie de Nijs Bik-Plasman onder de handelsnaam
Plasman Vertalingen / Uitgeverij, gevestigd te Dongen.
Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2.

Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een relevante reactie inbrengt
op een winactie op de Facebookpagina van een van onze uitgaven. Vanaf dat moment maak je
kans om te winnen.

3.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan dezelfde actie.

4.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij
de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5.

Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
(zie: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm)

6.

De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7.

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle
andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8.

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9.

Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via
een persoonlijk bericht.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt voor
de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van
deelname.
14. Winacties op Facebook voldoen aan de hiervoor door Facebook opgestelde regels. Facebook
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze winacties en de acties zijn op geen enkele
manier gesponsord of goedgekeurd door Facebook, worden ook niet door Facebook beheerd of
met Facebook geassocieerd. (zie: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events)
15. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Nannie de Nijs Bik-Plasman,
Plasman Vertalingen / Uitgeverij, Barentszstraat 10, 5102 BW Dongen, telefoon 0162 318553,
e-mail: nannie@plasmanuitgeverij.nl. 13.
16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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