
Actievoorwaarden Jaarmarkt Winkelhof 

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Winkelhof georganiseerde Jaarmarkt.  

1.2 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de 
Actievoorwaarden. 

2. Actie prijzenmarkt Jaarmarkt Winkelhof  

2.1 Deze actie heeft een beperkte looptijd. De vip-bandjes worden verstrekt twee weken voorafgaand 
aan de Jaarmarkt op 7 september 2019.  

3. Deelname- en actiebeschrijving 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten vanaf 18 jaar en ouder. 

3.2 Voorafgaand aan de Jaarmarkt, in de periode van 24 augustus tot 7 september, ontvangen 
consumenten VIP-bandjes bij hun aankopen in Winkelhof. Deze bandjes kunnen zij op 7 september 
tijdens de Jaarmarkt inleveren voor interessante prijzen.  

3.3 Elk VIP-bandje bevat de code Istanbul. Door deze code in te vullen in combinatie met een 
e-mailadres op www.winkelhof-leiderdorp.nl/jaarmarkt, doen consumenten mee aan het online 
Jaarmarktprijzenfestival. Zij maken eenmalig kans op de hoofdprijs of een andere jaarmarktprijs die 
zal worden weggegeven tijdens het Jaarmarktprijzenfestival op 7 september 2019. 

3.4 Per huishouden kan maximaal 5 keer kans worden gemaakt op prijzen van deze winactie.  

3.5 Door uw gegevens in te vullen, gaat u akkoord met de actievoorwaarden.  

3.6 Winkelhof Leiderdorp verwerkt uw gegevens volgens haar privacy statement.  
 
3.7 Met de winnaars wordt contact opgenomen via de mail.  

3.8 Winkelhof is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de 
deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze 
toegang verschaft tot deze Actie. 

4. Overige bepalingen 

6.1 Winkelhof is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder 
dat Winkelhof daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de 
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van 
de Actie, zal door Winkelhof bekend gemaakt worden via de website www.winkelhof-leiderdorp.nl en 
de Facebookpagina www.facebook.com/winkelhofleiderdorp.  

6.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 
Winkelhof gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard 
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te 
zijn. 

http://www.facebook.com/winkelhofleiderdorp


6.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde 
rechter. 

6.4 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor 
schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook. 

 


