Voorwaarden Simoncini Scooter :
•

Bij aankoop van minimaal een pak Simoncini koffie bonen (1kg), ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne en de Simoncini Kaffeerösterei verzekeren dat de prijs nieuw en ongebruikt is, maar
bieden geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Krentenwegge:

•

Bij aankoop van minimaal een pakje krenten- of rozijnenwegge, ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Melitta Koffievolautomaat:
•

Bij aankoop van minimaal een pak Melitta Bella Crema bonen (1kg), ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne verzekert dat de prijs nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Kofferset:

•

Bij aankoop van een pakje rosbief, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa. Ongeacht de
gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Puressentiel Set:



Bij aankoop van een Best Choice Vitaminespray, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa.
Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.



De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.



De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).



Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.



De winnaar wordt willekeurig getrokken.



In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.



Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.



Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.



Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.



Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.



Ter Huurne verzekert dat het Puressentiel Set nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.



Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.



Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.



Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Krombacher Genusstour:

•

Bij aankoop van minimaal een tray Krombacher, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa.
Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Jägermeister Tapmachine:

•

Bij aankoop van minimaal een fles Jägermeister in onze slijterij, ontvangt u een deelnamecoupon bij
de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne verzekert dat de prijs nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Tchibo Cafissimo Machine:
•

Bij aankoop van minimaal een pak Tchibo Cafissimo (96 stuks), ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne verzekert dat de prijs nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden 1 minuut gratis winkelen:

•

Bij besteding (in de winkel) van minimaal €50,00 (m.u.v. tabak) ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de totale besteding boven het minimumbedrag , ontvangt u één
deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

Wij zullen dan een datum voor het winkelen afstemmen met de winnaar.

•

De winnaar mag tijdens het winkelen per artikel één verpakkingseenheid in de winkelwagen pakken.
Alleen artikelen die zich in de winkelwagen bevinden tellen mee. Uitsluitend de door ter Huurne ter
beschikking gestelde winkelwagen mag gebruikt worden.

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Traptractor met aanhangwagen:
















1 van 1

Bij aankoop van een pak garnalen, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa. Ongeacht de
gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.
De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).
Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.
De winnaar wordt willekeurig getrokken.
In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.
Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.
Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.
Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.
Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.
Ter Huurne verzekert dat de traptractor met aanhanger nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen
garantie.
Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.
Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.
Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

Voorwaarden Bloempot met planten:

•

Bij aankoop van een Orchidee, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa. Ongeacht de
gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Thermepakket:

•

Bij aankoop van een Therme product, ontvangt u een deelnamecoupon achter de kassa. Ongeacht de
gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne verzekert dat het Thermepakket nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.

1 van 1

Voorwaarden Melitta Koffievolautomaat:
•

Bij aankoop van minimaal een pak Tchibo Caffe Crema bonen (1kg), ontvangt u een deelnamecoupon
achter de kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne verzekert dat de prijs nieuw en ongebruikt is, maar biedt geen garantie.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.
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Voorwaarden Tchibo Reischeque € 1250,-:

•

Bij aankoop van minimaal een tray Tchibo Feine Milde, ontvangt u een deelnamecoupon achter de
kassa. Ongeacht de gekochte hoeveelheid artikelen, ontvangt u één deelnamecoupon.

•

De winnaar wordt tussen 03 juni en 09 juni 2019 op de hoogte gebracht.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019. De prijs kan alleen op deze datum persoonlijk
worden afgehaald, of door een vertegenwoordiger (in overleg met ter Huurne Holland Markt B.V.).

•

Is de winnaar binnen twee werkdagen telefonisch niet kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar
getrokken.

•

De winnaar wordt willekeurig getrokken.

•

In het geval van onvolledig en/of onjuist invullen van de deelnamecoupon, zal de coupon worden
uitgesloten van deelname.

•

Alleen de winnaar wordt op de hoogte gebracht. Na bevestiging van de datum van de prijsuitreiking
worden de voornaam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt op onze website.

•

Tijdens de prijsuitreiking worden foto's en/of video-opnames gemaakt. Door deel te nemen aan het
kansspel gaat u ermee akkoord dat ter Huurne Holland Markt B.V. de opnames mag publiceren op de
website en Facebook.

•

Medewerkers van ter Huurne Holland Markt B.V. evenals leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

•

Ter Huurne behoudt zich het recht voor om voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd te
beëindigen.

•

Ter Huurne Holland Markt B.V. is gemachtigd om personen uit te sluiten van deelname in gevallen van
vermoedelijke onwettige deelname of fraude.

•

Voor het kansspel geldt het Nederlandse recht.

•

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt.
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