Actievoorwaarden 25-jarige jubileumactie Pinchetti & Van Caem
Ridderkerk, mei 2018
Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de 25-jarige jubileumactie van
Pinchetti & Van Caem.

Actievoorwaarden en spelregels 25-jarige jubileumactie
1. De 25-jarige jubileumactie is uitgeschreven door Cavip B.V., handelend onder naam van
Pinchetti & Van Caem te Ridderkerk. Op deze actie zijn deze actievoorwaarden van
toepassing.
2. De looptijd van de actie is van 16 mei 2018 tot 1 september 2018. In deze periode zullen er
door medewerkers van Pinchetti & Van Caem actiekaarten worden uitgegeven aan klanten
die een schuifdeurkast en/of maatmeubel bestellen.
3. Deelname aan de actie is gratis en vindt plaats door het invullen van de online actieformulier
op onze website. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
4. Voor deelname vragen wij u om uw naam-, telefoon- en emailadres gegevens in te vullen.
5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.
7. Het prijzenpakket bestaat uit 25 prijzen variërend van circa EUR. 10,-- tot en met EUR. 430,-en bestaat uit 4 flessen Prosecco, 5 taarten, 5 wijnpakketten, 5 VVV cadeaubonnen, 5 luxe
chocoladepakketten en 1 GoPro Hero camera.
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. De trekking vindt plaats tijdens de jubileumreceptie op zaterdag 29 september 2018.
10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na de bekendmaking van de prijzen persoonlijk
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Cavip B.V. hiervoor zorg dragen.
14. Medewerkers van Cavip B.V. zijn uitgesloten van deelname.
15. De persoonsgegevens die in het kader van de 25-jarige jubileumactie worden verkregen,
worden alleen gebruikt door Cavip B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet
verstrekt aan derden.
16. Mogelijk worden er foto’s gemaakt van de prijsuitreiking. Foto’s worden alleen gepubliceerd
na uitdrukkelijke toestemming van de winnaars.
17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten
van deelname.
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Pinchetti & Van Caem via: 0180424875 of per e-mail via: info@kastenstudio.eu. U ontvangt binnen 3 kalenderdagen na de
ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

