
Actievoorwaarden Winkelhof Fashion & Food   

Op zaterdag 2 september 2017 tussen 11.00 en 16.00 uur en op zaterdag 3 september 2017 

tussen 13.00 en 16.00 uur maken bezoekers kans op een gratis aankoop. De bezoeker die 

een gratis aankoop ontvangt wordt in deze voorwaarden de prijswinnaar genoemd.  

 De voorwaarden voor deze actie zijn als volgt:  

1. Deze actie wordt aangeboden door de winkeliersvereniging van Winkelhof 

Leiderdorp.  

2. Het Winkelhof team t.b.v. deze actie bestaat uit Roeland Wendel,  de Winkelhof 

vlogger, en een entertainer. Zij zijn de personen die bepalen voor wie een aankoop 

vergoed wordt/wie de prijswinnaars zijn.  

3. Op bovengenoemde data en tijden loopt het Winkelhof team door het 

winkelcentrum.  

4. Het Winkelhof team geeft op deze dagen in totaal € 1250,- aan shoptegoed/gratis 

aankopen weg.  

5. De prijswinnaar wordt verrast op het moment dat hij/zij de betaling wil voldoen.  

6. Alleen de artikelen die de prijswinnaar wilde doen en die dus aangeslagen zijn op de 

kassa van de winkelier worden door het Winkelhof team ter plaatsen betaald.  

7. De artikelen die vergoed worden door het Winkelhof team zijn niet inwisselbaar voor 

(contant) geld. 

8. De artikelen die vergoed worden door het Winkelhof team kunnen niet geruild 

worden tegen een ander product.  

9. Over de actie en gekozen prijswinnaars kan niet worden gecorrespondeerd. 

10. De prijswinnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan de met de actie 

verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.  

11. Winkelhof Leiderdorp 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.  

12. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Winkelhof 

Leiderdorp via info@things2do.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de 

klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.  

13. Winkelhof Leiderdorp is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.  

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 Winkelhof Leiderdorp.  

17. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 

bovenstaande voorwaarden. Versie 1.0, augustus 2017, Winkelhof Leiderdorp. 

 


