
Spelvoorwaarden winactie Prijsvraag

Deze Algemene Spelvoorwaarden winactie Prijsvraag (hierna: ‘Spelvoorwaarden’) zijn van
toepassing op de door Zapolski Tilburg B.V., Zapolski Helmond B.V., Zapolski Eindhoven
B.V. en Zapolski Oss B.V. (hierna: ‘Zapolski’) te organiseren winactie door middel van een
prijsvraag (hierna: ‘Actie’).

Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Deelname 

1. De Actie zal beginnen op 27 maart 2021 vanaf 09:00 uur en zal eindigen op 08  mei 2021
om 21:00 uur.

2. Voor deelname aan de Actie en om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een
prijs, moet de deelnemer minimaal 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in Nederland. 

3. Voor deelname moet men € 30,- of meer besteden in een van de bovengenoemde filialen
van  Zapolski.  De  deelnemer  ontvangt  bij  iedere  besteding  van  €  30,-  of  meer  een
deelnameformulier waarop een prijsvraag staat vermeld. De deelnemer kan het antwoord
op  de  vraag  in  de  daartoe  aangewezen  ruimte  op  het  deelnameformulier  invullen.
Deelnemer  vult  eveneens  zijn/haar  naam,  e-mailadres  en  telefoonnummer  in  op  het
formulier. 

4. Voor  geldige  deelname  dient  de  deelnemer  het  deelnameformulier  in  de  daartoe
aangewezen box te doen in een van de filialen van Zapolski.    

5. Het is mogelijk om meerdere keren deel te nemen.  

6. Medewerkers werkzaam bij Zapolski zijn uitgesloten van deelname. 

Communicatie 

7. Winnaars krijgen per e-mail of telefonisch bericht over de gewonnen prijs op het door de
deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag en toekenning
van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

8. De prijswinnaars worden een week na de einddatum van de actie op de website van
Zapolski en op de Facebookpagina van Zapolski gepubliceerd. 

Prijzen

9. De winnaar zal door middel van een onpartijdige jury worden gekozen. 

10. De  prijs  is  persoonsgebonden  en  staat  op  naam  van  de  winnaar.  De  prijs  is  niet
overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit  te keren in geld. Bij  weigering of niet
aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet
worden uitgekeerd. 



11. In totaal zullen zes winnaar worden gekozen. Het prijzenpakket bestaat uit:1

a. Eerste prijs: een Thermomix TM6, ter waarde van € 1.172,00;

b. Tweede  prijs:  een  Televisie  Samsung  RU  7000  class  65,  ter  waarde  van  €
456,00;

c. Derde prijs: een televisie Samsung RU 7000 class 50, ter waarde van € 347,00;

d. Vierde prijs: een koffiemachine Tassimo Happy, ter waarde van € 38,00;

e. Vijfde prijs: een koffiemachine Tassimo Happy, ter waarde van € 38,00;

f. Zesde prijs: een koffiemachine Tassimo Happy, ter waarde van € 38,00;

12. De  prijzen  worden  uitgekeerd  in  de  staat  waarin  zij  zich  bevinden.  Zapolski  is  niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor
eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

13. Indien van toepassing draagt Zapolski  zorg voor aangifte en het (doen) inhouden van
belasting.

Privacy

14. Door  deelname  aan  de  actie  geeft  de  deelnemer  toestemming  aan  Zapolski  tot  de
verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De deelnemer
geeft  toestemming aan Zapolski  om zijn/haar  persoonsgegevens  te publiceren op de
website en op de Facebookpagina van Zapolski.

15. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en
de uitreiking van de prijs. In dat kader is Zapolski gerechtigd om de persoonsgegevens te
verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de actie.

Aansprakelijkheid

16. Zapolski is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit
de  deelname  aan  de  Actie,  noch  voor  eventuele  technische  storingen,  gebreken  of
vertragingen  met  betrekking  tot  de  deelname aan  de Actie  of  de  aanwijzing  van  de
winnaar. 

17. Zapolski  is  eveneens niet  aansprakelijk  voor  verlies  van resultaten/deelnameformulier
van deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door deelnemer. 

18. Zapolski is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten
als zij van mening is dat de deelnemer niet conform de Spelvoorwaarden handelt, dan
wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot de
Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloed. 

19. Zapolski  behoudt  zich  het  recht  voor  te  allen  tijde  naar  eigen  inzicht  en  zonder
voorafgaande  kennisgeving  de  Actie  voortijdig  te  beëindigen,  te  wijzigen  of  aan  te
passen,  dan  wel  zonder  opgave  van  reden  de  Actie  te  staken,  zonder  dat  Zapolski
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
Wijziging  of  aanpassing  van  de  Actie  zal  door  Zapolski  op  haar  website  en
Facebookpagina bekend worden gemaakt. 

1 De prijzen worden aangeboden door Food Channel sp. Z o.o. sp. K. office in Bydgoszcz, Fordonska 
Street 393, lok. 12/40, 85-766 Bydgoszcz. 



20. Berichtgevingen  van Zapolski  op Facebook zijn  op geen enkele  wijze  gesponsord of
verbonden  aan  Facebook  en  Facebook  is  op  geen  enkele  wijze  verantwoordelijk  of
aansprakelijk voor (de inhoud van) de Actie. 

21. Aan deze Spelvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 

22. Op deze  Spelvoorwaarden  is  Nederlands  recht  van toepassing.  Eventuele  geschillen
zullen worden beslecht door een door Zapolski aan te wijzen rechtbank. 

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar: marketing@zapolski.nl .

 


