Actievoorwaarden groendak winactie
Vanuit de campagne ‘Groener met de buren’ in samenwerking met Natuur & Milieu en
Woningverbeteraars van De Volksbank organiseren wij de groendak winactie, waar
deelnemers aan de groendak actie met het indienen van een aanvraag automatisch
deelnemen aan de winactie. Op de winactie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
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Winacties worden uitgeschreven door Het Groene Loket gevestigd te Amsterdam.
Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een aanvraag indient voor
een groendak prijsindicatie verbonden aan de ‘Groener met de buren actiecampagne’ en de
gevraagde gegevens hebt ingediend eventueel aangevuld met een motivatie. Vanaf dat
moment maak je kans om te winnen.
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie
bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
Deelname is mogelijk tijdens de actieperiode en eindigt op 30 juni 2022.
Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.
Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
De trekking van de winnaar geschiedt na een voorselectie willekeurig en op onpartijdige
wijze.
Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Ook wordt via de
diverse sociale media kanalen bekend gemaakt dat er een winnaar is en waar deze
woonachtig is.
Het Groene Loket kan in samenspraak met haar partners, naar eigen inzicht en zonder
voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of
aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot
nadeel van de deelnemer leidt.
De winnaar ontvangt een voucher van maximaal €1.000 te besteden aan de groendak
aanlegset.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of zijn door te geven aan derden,
tenzij anders overlegd en toegestemd.
De persoonsgegevens die in het kader van aanmelding aan de actiecampagne worden
verkregen, worden gebruikt door Het Groene Loket voor de winactie, het afgeven van een
prijsindicatie en kunnen door bovengenoemde partners gebruikt worden voor éénmalige
commerciële doeleinden en/of service activiteiten t.b.v. de aanschaf van groene daken en
worden niet verstrekt aan derden.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Het Groene Loket is samenwerking met haar partners.
Het Groene Loket handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten
van deelname.
Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Het Groene Loket
via: info@hetgroeneloket.nl Je ontvangt zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen
een reactie.

