Algemene actievoorwaarden winactie BouWatch
Duur van de actie
Inschrijven voor de actie kan tussen 20 juni 2022 en 7 september 2022. De loting zal op 13
september plaatsvinden.

Inhoud van de winactie
Deelnemers maken kans op een volledig verzorgde dag voor 8 personen op het circuit in Zandvoort.

Deelname actie
1. Deelname aan de actie is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je je naam, emailadres, telefoonnummer en organisatienaam
achterlaat door middel van het ingevulde formulier.
3. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
4. Medewerkers van BouWatch zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
5. De looptijd van actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeld in de
social media posts, de landingspagina van de actie.
6. BouWatch is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder
opgaaf van reden stop te zetten.
7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
contactinformatie bij de deelname aan de winactie.

Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven en verstrekt aan externen.
2. Deelnemer geeft bij deelname aan de actie toestemming aan BouWatch voor het
ontvangen van de nieuwsbrief van BouWatch. Deelnemer kan zich op elk gewenst
moment weer uitschrijven.
3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar
1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar geeft toestemming voor het plaatsen van een posts op de social media kanalen van
BouWatch.
3. Winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via e-mail
of telefoon.
4. BouWatch is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige
deelname of fraude.
5. De deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

