
Maak kans op 1 jaar gratis* rijden in één van de twee Fiats 500 

Actievoorwaarden winkelcentrum Walburg te Zwijndrecht 

 

In de winkels van Walburg ontvangt u bij elke 10 euro die u besteedt, een lot. Dit lot dient u aan te 

melden op www.winkelcentrum-walburg.nl  U mag meedoen met meerdere loten. De loten kunnen 

t/m 23 december worden aangemeld. 

Op zaterdag 11 januari is de prijstrekking en worden de 2 winnaars bekend gemaakt! 

 

Algemeen: 

1.Walburg pakt uit! winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Vereniging winkelcentrum 

Walburg te Zwijndrecht (Organisator). 

2.De looptijd van de Actie is van zaterdag 2 november t/m zondag 22 december 2019. 

Deelname: 

3. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator 

behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet 

conform deze actievoorwaarden handelen. 

4. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer zijn NAW en e-mail gegevens correct 

in te vullen. 

5. De selectie van de potentiële winnende prijswinnaar en de daaraan verbonden prijs geschiedt op 

basis van selectie door (afgevaardigde van) het bestuur van winkelcentrum Walburg. 

6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

7. Bij weigering of andere reden van niet in ontvangst nemen van de prijs vervalt deze aan de 

organisator en kan niet ingewisseld worden voor contant geld. 

8. De auto (een Fiat 500 Cabrio) wordt op basis van private lease beschikbaar gesteld en de winnaar 

gaat akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden. Inbegrepen in de prijs zijn de 

kansspelbelasting, verzekering  en wegenbelasting. Brandstofkosten zijn niet inbegrepen. 

9. Onder toeziend oog van 2 bestuursleden van de winkeliersvereniging worden er 100 loten 

getrokken waar de prijs op kan vallen:  een jaar lang rijden in één van de 2 Fiats 500 Cabrio.  Er vindt 

vanaf 18 november wekelijks een trekking plaats waarbij de eerste 5 keer 15 potentiele winnaars 

worden getrokken en 25 potentiele winnaars worden getrokken tijdens de laatste keer op 23 

december.  

Zij worden op zaterdag 11 januari 2020 uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijstrekking. Alleen 

mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn bij de prijstrekking maken kans op een jaar lang rijden in de 

auto. 

10. Potentiele winnaars krijgen schriftelijk bericht. 

 

 

 

http://www.winkelcentrum-walburg.nl/


Medewerking en gegevens/privacy 

11. Door deelname aan deze Actie gaan deelnemers akkoord met aan de Actie verband houdende 

publiciteit. De deelnemers ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

 

Aansprakelijkheid 

12. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk 

voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze 

verband houdende met deze Actie. 

 

Slotbepalingen: 

13. Winkelcentrum Walburg behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op 

enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 

14. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico. 

15. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht. 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Vereniging winkelcentrum Walburg 

17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

voorwaarden. 

 


