ACTIEVOORWAARDEN

WINACTIE HUISHOUDBEURS 2017

1. Prijzen zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand
anders.
2. Prijzen kunnen niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
3. Indien de afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de
adverteerder/sponsor, is Hiiper hiervoor niet verantwoordelijk.
4. Hiiper is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van het raadspel.
5. Hiiper is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen,
lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het
winnen van prijzen, zouden voordoen.
6. Hiiper is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen,
lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, door deelname aan
een van de stand activiteiten, zouden voordoen.
7. Hiiper is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie
door een adverteerder of sponsor.
8. De prijzen worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven email adres in de vorm van een cash back.
9. Hiiper kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde
onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf
of nadere kennisgeving achteraf.
10. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen
in een databestand. Indien Hiiper dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk
gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld
per e-mail of per gratis SMS. Hiiper zal deze correspondentie zelf verzorgen,
zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen
gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
11. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden
gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn
definitief. Let op dat je nooit privé-gegevens per telefoon doorgeeft wanneer
je gebeld wordt door iemand die zegt voor Hiiper te werken. Wij vragen
deelnemers nooit telefonisch om privé-gegevens zoals bijvoorbeeld een
bankrekeningnummer. Deelnemers geven zichzelf op voor een actie.
12. Dit reglement en eventuele aanvullende informatie over acties van Hiiper
zijn verkrijgbaar via de website van Hiiper (www.hiiper.nl).
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Aanvullende voorwaarden huishoudbeurs raad&win actie
De RAAD & WIN actie loopt van zaterdag 18 februari 2017 10:00 uur tot
zaterdag 11 maart 2017 10.00.
De winnaars worden bekend gemaakt in de week van 20 tot 26 maart 2017.
Alle deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht of ze de
hoofdprijs of 1 van de 1000 cashbacks gewonnen hebben, op het door hen
opgegeven e-mailadres. Niet winnaars worden ook op de hoogte gebracht.
De prijzen bestaan uit: Hoofdprijs - 3 x de volledige inhoud van de op de
Huishoudbeurs tentoongestelde winkelwagen, de boodschappenlijst met de
exacte producten zijn terug te vinden in de Hiiper app.
1000 x een full cashback van willekeurige A merken.
Aanvullende voorwaarden
• De drie personen die het dichtstbij het juiste bedrag zitten, winnen de
inhoud van de kar.
• Wanneer er meer dan 3 personen met hetzelfde bedrag het dichtstbij het
bedrag zitten zal er door Hiiper een loting verricht worden onder deze
deelnemers om de 3 winnaars te bepalen.
• De prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht, op het door
hen opgegeven e-mailadres.
• De hoofdprijs bestaat uit de inhoud van de boodschappen kar. Daarnaast
maken alle deelnemers aan de RAAD & WIN actie kans op 1 van de 1000
gratis producten (middels cashback) van onder andere de volgende
merken: Crystal Clear, 7up, Pepsi, Klene, Mentos, lay’s, Duyvis, Grand’Italia,
Heks’nkaas, Go-Tan, Jupiler, Hertog Jan, Vitakraft , Old Amsterdam,
Danerolles, Zuivelhoeve, Lassie en Carbonell
Bijzondere voorwaarden
Eventuele klachten over deze actie kunnen uitsluitend schriftelijk worden
ingediend bij Hiiper Nederland B.V., Spinnerij 21, 1185 ZN, Amstelveen
In de correspondentie over een klacht dient de klager zijn volledige naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Hiiper reageert alleen
op individuele klachten. Hiiper streeft ernaar binnen 4 weken na ontvangst
inhoudelijk op een (overeenkomstig het vorenstaande) ingediende klacht te
reageren.
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