
Actievoorwaarden Win een #mosselchallenge-kookschort by Shelly Sterk 
 
Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een #mosselchallenge-kookschort by Shelly Sterk’-actie van het 
Nederlands Mosselbureau, gevestigd te Dregweg 2, 4401 LD Yerseke (verder te noemen: “de aanbieder”). 
 
Actievoorwaarden: 
1. Deze actie is geldig van 13 september t/m 16 oktober 2020. Deelnemen aan deze actie kan middels het invullen van 

naam en emailadres in het daarvoor bestemde invulformulier op www.mosselen.nl/mosselchallenge/shelly/winactie. 
2. Iedereen die het invulformulier volledig heeft ingevuld maakt kans op een #mosselchallenge-kookschort by Shelly. 
3. Middels een computerprogramma zullen uit de inzendingen de winnaars getrokken worden. Dit is volkomen 

willekeurig.  
4. Er zijn verschillende kleuren schorten te winnen. Als je meedoet aan deze winactie kun je geen specifieke kleur schort 

kiezen. De winnaars krijgen één willekeurige kleur schort toegestuurd. Hier kan niet over gecorrespondeerd worden. 
5. Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
6. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn. 
7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar (online) bureau(s), alsmede eenieder die op enigerlei 

wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
8. De winnaars van de schorten zullen per e-mail bericht ontvangen. Zij zullen gevraagd worden om adresgegevens door te 

geven waar het #mosselchallenge-kookschort by Shelly Sterk naar toe kan worden gestuurd. 
9. De bekendmaking van de prijswinnaars zal binnen 3 weken ná sluiting van de actieperiode geschieden. Wordt door de 

prijswinnaar niet binnen 10 werkdagen een adres doorgegeven, dan is de jury gerechtigd een andere winnaar aan te 
wijzen. 

10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
11. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname en de inzending verwijderen. 
12. Alle persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen in een gegevensbestand. Het 

Nederlands Mosselbureau behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Deze persoonsgegevens zullen in het kader van 
de #mosselchallenge worden gebruikt. Dit is om te corresponderen over de winactie, maar ook om te informeren over 
andere activiteiten die verband houden met de #mosselchallenge. Derden krijgen van het Nederlands Mosselbureau geen 
toestemming om persoonlijke gegevens op enige wijze te gebruiken. 

13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of 
anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

14. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 


