Actievoorwaarden ‘In het nieuw naar Carré’
Algemeen
1. ‘In het nieuw naar Carré’ winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door:
Winkelcentrum Vier Meren te Hoofddorp.
2. De looptijd van de Actie is van 19 augustus 2022 tot en met 2 september 2022.
- Het bezoek aan de voorstelling OSCAR in Carré vindt plaats op een te kiezen (voorkeurs)datum tussen 7
september 2022 en 25 september 2022.
- Het shoppen met € 250,- zakgeld vindt plaats op een datum in overleg met bureau Divrent. Bureau Divrent
neemt contact op met de winnaars voor het inplannen van een afspraak.
Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van het Winkelcentrum door contactgegevens
achter te laten op de actiewebsite;
4. De winnaar van de Actie wordt bekend gemaakt op vrijdag 2 september 2022 op de website en sociale
media kanalen van het centrum en via persoonlijk contact.
5. De winnaar wordt gekozen door de organisatie, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
6. De winnaar wint een shopping budget ter waarde van € 250,- van het winkelcentrum en 2 (twee)
eersterangs plaatsen met borrelarrangement voor de voorstelling OSCAR in Carré (in Amsterdam). Het bezoek
aan de voorstelling OSCAR in Carré vindt plaats op een te kiezen voorkeursdatum tussen 7 september 2022 en
25 september 2022.
7. Het shopping budget dient besteed te worden bij de winkels van Winkelcentrum Vier Meren op afspraak
met bureau Divrent Media.
8. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
Medewerking/privacy
9. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De
Winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Aansprakelijkheid
10. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Winkelcentrum Vier Meren via
info@hoofddorp4meren.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel
telefonisch contact zal worden opgenomen.
11. Winkelcentrum Vier Meren is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
Slotbepalingen
12. Winkelcentrum Vier Meren 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.
13. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
14. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de
organisatie.
16. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

