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Actievoorwaarden Winactie
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Verstegen winactie” (hierna: de
“Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Verstegen Spices & Sauces B.V. gevestigd aan
Industrieweg 161 te (3044 AS) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nr. 24124683 ("Verstegen"). Verstegen zal in overeenstemming met
deze actievoorwaarden handelen.
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.
1.3 Verstegen is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) tussentijds te
wijzigen. Tijdens de looptijd van een Actie zullen de actievoorwaarden niet ten nadele van de
deelnemers worden gewijzigd. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op
https://algemeen.verstegen.be/algemene-voorwaarden/. Eventueel gewijzigde voorwaarden
worden op dezelfde plaats gepubliceerd. Zodoende raden wij u aan dit gedeelte frequent te
bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.
2. Recht op deelname
2.1 Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in
Nederland. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Verstegen en gelieerde
ondernemingen evenals hun familieleden.
2.2 De deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en woonadres in
Nederland.
3. Looptijd van de Actie
Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk van 12 maart t/m 17 maart 2021 (de
“Actieperiode”). Verstegen behoudt zich het recht voor om de actieperiode, voorafgaand aan
het ingangsdatum daarvan, eenzijdig te wijzigen.
4. Verloop van het spel
4.1 Like en deel de post van VerstegenNL betreft 10.000 vind-ik-leuks. Reageer onder de post
voor wie jij een heerlijk diner zou willen maken, wat je gaat maken en met welke Verstegen
producten. Tag diegene!
4.2 Verstegen is gerechtigd om inzendingen van Facebook verwijderen wanneer zij van mening
is dat inzendingen van deelnemers ongepaste of kwetsende content bevatten.
4.3 Uit de door Verstegen ontvangen reacties onder de post worden na afloop van de
actieperiode vier winnaars geselecteerd uit de reacties.
4.4 De winnaars worden op uiterlijk 22 maart 2021 via Facebook VerstegenNL bekendgemaakt.
4.5 De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via Facebook private messaging. Er
wordt een persoonlijke afspraak gemaakt over de levering van de prijs.

5. Prijs
5.1 De volgende prijzen kunnen worden gewonnen: 4 Verstegen kruidenpakketten t.w.v. €25,-per pakket. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 100,-.
5.2 De prijs is persoonsgebonden. De prijs kan niet worden geruild, is niet overdraagbaar en
niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. De
prijs vervalt in ieder geval indien de winnaar zich niet heeft gemeld binnen 4 weken na
bekendmaking van de prijs. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs zal er
een nieuwe winnaar worden gekozen.
5.3 Over de uitslag, de prijs en de uitkering daarvan kan niet nader worden gecorrespondeerd.
5.4 Een deelnemer komt per account/(e-mail)adres slechts éénmaal in aanmerking voor de
prijs.
5.5 Iedere winnaar machtigt Verstegen om zijn/haar naam, voornaam en in het kader van de
Actie gemaakte afbeeldingen en/of video’s te gebruiken (en met name om deze weer te geven
of mee te delen aan het publiek) en deze voor onbepaalde duur te gebruiken op om het even
welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele en andere doeleinden van
Verstegen, zonder recht op enige compensatie of vergoeding door Verstegen, anders dan de
prijs waarop zij eventueel recht hebben.
6. Voortijdige beëindiging van het spel
Verstegen behoudt zich het recht voor om het spel zonder aankondiging te beëindigen. Van
deze mogelijkheid zal Verstegen in het bijzonder gebruik maken wanneer een correcte
uitvoering van het spel vanwege technische oorzaken (bv. een virus in het computersysteem,
manipulatie of storingen in hard- en/of software) of om juridische redenen niet kan worden
gewaarborgd.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Verstegen, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband
houdt met deze Actie inclusief de door Verstegen ter beschikking gestelde prijs.
7.2 Ondanks de grootst mogelijke zorg die Verstegen aan het beheer van haar website(s) en de
organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven
informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door
Verstegen openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Verstegen niet
worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Verstegen in het
leven roepen.
7.3 In geval van fraude door deelnemer(s) kan Verstegen niet verantwoordelijk gesteld worden.
7.4 De deelnemer is als enige aansprakelijk voor de inhoud van het deelnamemateriaal dat hij
ter beschikking stelt in het kader van de Actie. Verstegen kan hiervoor in geen geval
aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer zal Verstegen vrijwaren tegen elke aanspraak van
een derde in verband met de inhoud van de door de deelnemer gebruikte deelnamemateriaal.

8. Verklaring gegevensbescherming
8.1 Deelnemers dienen juiste en volledige naam te verstrekken. Incorrecte of onvolledige
inzendingen worden niet in behandeling genomen.
8.2 Alle gegevens die Verstegen verkrijgt in het kader van deze Actie zullen vertrouwelijk en
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
8.3 De door deelnemers verstrekte gegevens zoals naam, en e-mailadres worden door
Verstegen verzameld. De gegevens zullen worden gebruikt voor het goede verloop van de
Actie, onder andere voor communicatie rondom de bekendmaking van de winnaars op de
VerstegenNL Facebook pagina en voor communicatie met de winnaars. De deelnemers zullen
eenmalig worden benaderd met de vraag of ze nieuwsbrieven willen ontvangen
8.4 Verstegen treft alle naar redelijkheid mogelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens te
beveiligen. Indien de gegevens, ondanks onze voorzorgsmaatregelen bij derden terecht komen,
aanvaardt Verstegen geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een deelnemer van
de Actie mocht lijden.
9. Klachten
9.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich per private messaging wenden tot
de Facebookpagina van Verstegen: https://www.facebook.com/VerstegenNL of aan
onderstaand adres:
Verstegen Spices & Sauces B.V
Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam
T 010-2455100
F 010-4624707
E verstegen@verstegen.nl
http://www.verstegen.nl/
KvK 24124683
9.2 In geval van een klacht vragen wij u om uw naam en een duidelijke motivering van de klacht
aan te geven. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 21 dagen te beantwoorden. Indien de
klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u alsnog een klacht indienen
bij de Kansspelautoriteit.
10. Facebook
Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord of ondersteund door Facebook. Door
deelname accepteert deelnemer dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of
aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij wet is
toegestaan, van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Actie. De deelnemer begrijpt en
accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Verstegen verstrekt wordt en niet aan
Facebook.
11. Diversen
11.1 Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Verstegen handelt met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming met de
“Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
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