
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Actievoorwaarden	  Parade	  Nootdorp	  Winparade	  
	  

• Deelname	  aan	  de	  actie	  houdt	  onvoorwaardelijke	  acceptatie	  van	  deze	  actievoorwaarden	  
in.	  	  

• Deelname	  aan	  de	  actie	  is	  gratis.	  
• Om	  aan	  de	  actie	  deel	  te	  kunnen	  nemen,	  dienen	  bij	  aanmelding	  van	  de	  actie	  alle	  gegevens	  

naar	  waarheid	  te	  zijn	  ingevuld.	  
• De	  prijzen	  kunnen	  niet	  worden	  ingewisseld	  tegen	  een	  andere	  prijs	  of	  voor	  contant	  geld.	  
• De	  winnaars	  van	  de	  actie	  worden	  aangewezen	  door	  middel	  van	  een	  besloten	  trekking.	  
• Deelname	  aan	  de	  actie	  is	  vanaf	  18	  jaar	  of	  ouder,	  of	  met	  toestemming	  van	  ouders.	  
• Over	  de	  uitslag	  van	  de	  actie	  kan	  niet	  worden	  gecorrespondeerd.	  
• De	  Parade	  is	  niet	  verantwoordelijk	  of	  aansprakelijk	  voor	  kosten	  die	  de	  deelnemer	  in	  

verband	  met	  deelname	  aan	  de	  actie	  maakt.	  
• Met	  betrekking	  tot	  deelname	  aan	  de	  actie,	  de	  gevolgen	  en	  de	  uitvoering	  daarvan,	  ziet	  de	  

deelnemer	  af	  van	  ieder	  rechtsvordering	  tegen	  partners,	  sponsoren	  en	  medewerkers	  die	  
direct	  of	  indirect	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  organisatie	  van	  de	  actie.	  

• Personeel	  van	  de	  winkels	  in	  de	  Parade	  zijn	  uitgesloten	  van	  deelname	  aan	  de	  actie.	  
• Deelname	  is	  uitgesloten	  voor	  personen	  niet	  woonachtig	  in	  Nederland.	  
• De	  prijs	  is	  persoonsgebonden	  en	  staat	  op	  naam	  van	  de	  winnaar.	  De	  prijs	  is	  niet	  

overdraagbaar.	  	  
• De	  deelnemer	  geeft	  toestemming	  tot	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  in	  verband	  

met	  deelname	  aan	  de	  winactie.	  
• De	  organisatie	  is	  te	  allen	  tijde	  gemachtigd	  om	  tussentijds	  naar	  behoefte	  en	  zonder	  

voorafgaande	  kennisgeving	  de	  voorwaarden	  aan	  te	  passen.	  
• Iedere	  deelnemer	  kan	  maximaal	  één	  keer	  deelnemen	  aan	  een	  actie.	  	  
• De	  uitslag	  van	  van	  de	  winactie	  zal	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  Facebookpagina	  van	  de	  

Parade	  Nootdorp.	  
• Elke	  week	  wordt	  er	  een	  nieuwe	  winnaar	  voor	  een	  nieuwe	  prijs	  gekozen.	  
• De	  winnaar	  heeft	  een	  week	  de	  tijd	  om	  de	  prijs	  in	  ontvangst	  te	  nemen,	  bij	  weigering	  of	  

niet	  aanvaarding	  van	  de	  prijs	  of	  de	  aan	  de	  winactie	  verbonden	  voorwaarden,	  zal	  de	  prijs	  
niet	  worden	  uitgekeerd	  en	  wordt	  er	  een	  andere	  winnaar	  getrokken.	  	  

	  


