Actievoorwaarden Win actie OverUIT
Deelname aan de actie houdt in dat je akkoord gaat met deze voorwaarden:
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•
•
•

•
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•
•
•

•

Je garandeert dat de opgegeven persoonlijke gegevens correct, naar waarheid, up-to-date en
volledig zijn. Dit is nodig om de prijswinnaars de prijs te kunnen toesturen. Je naam kan
gebruikt worden in publicaties om de winnaar van de actie bekend te maken.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van OverUIT. Dit geldt voor iedereen
die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
De prijzen worden op onpartijdige wijze toegekend.
De prijswinnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs.
De prijs is niet in te wisselen voor geld en kan niet geruild worden tegen een andere prijs.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor
te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt hierdoor geleden schade op deze persoon
verhaald.
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
overdraagbaar tenzij in overleg met OverUIT. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval zal OverUIT een andere
winnaar selecteren of de prijs niet uit te keren.
De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. OverUIT is niet aansprakelijk
voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij
levering of verzending van de prijs.
OverUIT is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers
niet conform de voorwaarden of op frauduleuze wijze handelen.
OverUIT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van
deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de actie.
OverUIT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden gedurende de actie looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave
van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
De actieperiode staat vermeld op de winpagina.

