Actievoorwaarden
Social media campagne – Winactie Concert at Sea festival 2022
Aanbieder: Nederlands Mosselbureau
Periode: 13 juni t/m 26 juni 2022
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Instagram & Facebook winactie ‘Win 2 weekendkaarten voor het
Concert at Sea festival van het Nederlands Mosselbureau, gevestigd te Dregweg 2, 4401 LD Yerseke (verder te
noemen: “de aanbieder”).

Actievoorwaarden:
1. Deze actie is geldig van 13 juni t/m 26 juni 2022. Deelnemen aan deze actie kan door te reageren op de vraag
op mosselen.nl/winactie, de deelnemer dient zijn of haar contactgegevens in het formulier in te vullen.
2. Iedereen die bovenstaande stappen heeft gevolgd maakt kans op de prijs (2 weekendkaarten voor het Concert
at Sea festival op donderdag 30 juni, vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli 2022).
3. De prijs heeft een totale waarde van € 322,90 (2x € 161,45). We geven 2 prijzen weg (2x 2 kaarten).
4. Deze actie is alleen geldig in Nederland & België.
5. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn.
6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar (online) bureau(s), en ook eenieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
7. De winnaar van de prijs zal uiterlijk maandag 27 juni 2022 via de mail een persoonlijk bericht ontvangen van
het Nederlands Mosselbureau (Instagram/Facebook account: Mosselen. Zo uit Zeeland).
8. De bekendmaking van de prijswinnaars zal binnen 1 dag ná sluiting van de actieperiode geschieden. Wordt er
door de prijswinnaars niet binnen 3 werkdagen gereageerd op deze correspondentie over de gewonnen prijzen
dan is de jury gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname en de inzending
verwijderen.
11. Indien de prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de aanbieder.
12. De realisatie van de prijzen is uitsluitend mogelijk met medewerking van de winnaar. De winnaar kan
uitsluitend aanspraak maken op uitreiking hiervan indien hij/zij meewerkt aan de realisatie van de prijs (na
bekendmaking). De winnaar zal derhalve hieraan al zijn/haar medewerking verlenen. Indien hij/zij hieraan geen
medewerking verleent, vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Of een winnaar voldoende medewerking
verleent, is ter beoordeling van aanbieder.
13. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
14. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt
door de uitgekeerde prijs.
15. De aanbieder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door
haar te verstrekken prijs. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.
16. Alle persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen in een
gegevensbestand. Het Nederlands Mosselbureau behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Derden krijgen
van het Nederlands Mosselbureau geen toestemming om persoonlijke gegevens op enige wijze te gebruiken.

17. 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.
18. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

