ACTIEVOORWAARDEN
Anta Flu Mini 1+1 Refund Actie

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Anta Flu Mini Actie (verder te

noemen: “de Actie”) van Pervasco (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd
en kantoorhoudende te Rotterdam.
2. Deze Actie heeft als doel de promotie van Anta Flu Mini en loopt van 2 maart 2015

tot en met 1 mei 2015.

In het blad Allerhande editie 3 is een waardebon

opgenomen die consumenten op kunnen sturen om het aankoopbedrag retour te
krijgen. Deze uitbetaling wordt gedaan wanneer consumenten een kassabon
samen met de toegestuurde waardebon aanlevert.
3. Er zal een maximum van 5.000 inzendingen worden uitbetaald.
4. Het betreft een tijdelijke Actie via Allerhande 3, 2015

II. Deelname
5. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland

of België woonachtig is, en de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, met uitzondering
van de hierna genoemde personen. Deelnemer aan deze Actie is een ieder die de
waardebon tezamen met een aankoopbewijs van een zakje Anta Flu Mini opstuurt.
6. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers – en inwonende partners of familie

- van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of
indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
7. Deelname aan deze Actie is gratis.
8. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de

toepasselijkheid van de onderhavige Actievoorwaarden.
9. Deelnemers onder de 12 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijk

vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Actie mee te (kunnen) doen.

III. Speelwijze
10. Deelnemer aan deze Actie is een ieder die zijn waardebon met een aankoopbewijs

kan overhandigen.

IV. Vaststelling winnaar en prijzen
11. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om Deelnemers om haar

moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat Deelnemer enige
aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
12. De Organisator behoudt zich het recht voor een Deelnemer met ongeldige of

vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
13. De Organisator behoudt zich het recht voor een Deelnemer die vals speelt,

waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze
de Actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
V. Uitkering prijs
14. De Deelnemer ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de inzending

een storting van het aankoopbedrag op de rekening. Met daarbij in achtneming dat
de actie voor een maximum geldt van 5.000 stuks. Alle eventueel verschuldigde
kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
15. Een deelnemer kan uiterlijk tot en met 1 mei 2015 beroep doen op uitkering van

het aankoopbedrag, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.
VI. Publicatie
16. De Deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat

hun naam op de hiervoor genoemde website mag worden gepubliceerd, zonder
dat Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover
vereist doet de Deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar ter
zake toekent.
17. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen

van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de
winnaars. De winnaar is alsdan niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele
(publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de
Organisator.

VII. Reclame
18. Over de uitslag en de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

VIII. Persoonsgegevens
19. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband

met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden opgenomen in het
gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
IX. Slotbepalingen
20. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of

gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisator.
21. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
22. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te

wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen om Organisator moverende
redenen, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen
gelden.
23. Deze Actie is georganiseerd conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen

van 1 januari 2006.
24. Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk

bij Anta Flu o.v.v. “De Anta Flu Mini refund”.
25. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

***

