Actievoorwaarden Test je boerenverstand
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de quiz: Test je boerenverstand, die wordt
georganiseerd door Deka Supermarkten B.V.
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan
de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Artikel 1 De spelvoorwaarden
1. Van vrijdag 19 april tot en met zaterdag 8 juni 2019 kan de klant van DekaMarkt meedoen aan de
online quiz: test je boeren verstand.
2. Deelname aan de quiz is gratis.
3. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van een ouder of verzorger om
mogen deel te mogen nemen aan de quiz.
4. Medewerkers van DekaMarkt, de in het kader van deze actie ingeschakelde derden en alle andere
personen die op enige andere wijze bij de trekking van de winnaars betrokken zijn, zijn uitgesloten
van deelname.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 2 De prijzen
1. De deelnemer maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen
Hoofdprijs:
Farmcamps vakantie t.w.v. € 449,
1 minuut gratis winkelen
1 van de 5 cadeaukaarten t.w.v. € 25,

Aantal
1
1
5

5. Indien DekaMarkt geen contact kan krijgen met de winnende deelnemer binnen drie weken nadat
de winnaar bekend is geworden, dan wel indien de winnende deelnemer de prijs of de daaraan
verbonden voorwaarden weigert/niet aanvaardt, dan zal de prijs niet aan de winnende deelnemer
worden uitgekeerd, doch zal de prijs alsnog verloot worden onder de deelnemers van de actie.
Alle bovengenoemde prijzen worden aldus uitgekeerd.
6. De prijzen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op dat moment verkeren. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of ziekte die ontstaan is ten tijde of in
voorbereiding op de reis. DekaMarkt kan niet door de deelnemer worden aangesproken bij en is niet
verantwoordelijk voor schade (al dan niet veroorzaakt bij de verzending) en zichtbare of verborgen
gebreken aan de prijzen.
7. Het ruilen, inwisselen voor geld of andere prijzen en teruggave van de prijzen is niet mogelijk. De
prijzen zijn niet overdraagbaar.
8. DekaMarkt kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen aan publicitaire en promotionele
activiteiten in verband met deze actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele
foto’s kunnen door DekaMarkt worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden
(waaronder op social media). De deelnemer stemt door deelname aan de actie hiermee in.
9. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van DekaMarkt en zal worden afgedragen door
DekaMarkt.

Artikel 3 Verwerking persoonsgegevens deelnemers
1. Voor deelname aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de
deelnemer een aantal persoonsgegevens invult (voor- en achternaam, e-mailadres).
2. De deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door DekaMarkt van
zijn/haar persoonsgegevens in het kader van deze actie. Dit in overeenstemming met het
privacystatement van DekaMarkt, welke is opgenomen op dekamarkt.nl.
4. Bij het invullen van de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze actie, wordt tevens de
mogelijkheid geboden om in te schrijven op de DekaMarkt nieuwsbrief. Dit is geen verplichte keuze.
5.Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is
aangegeven en/of dit noodzakelijk is in verband met de actie.
6. Persoonsgegevens worden binnen 2 jaar na deelname verwijderd.
Artikel 4 Algemene bepalingen
1. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar
gedrag behoudt DekaMarkt zich het recht voor om de kraskaarten en wincodes te weigeren. In geval
van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is
DekaMarkt gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
2. DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer
aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade,
gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of
voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen
producten.
3. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de
telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen
hiervan.
4. Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
5. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de filialen van DekaMarkt en zijn te vinden op de
website van DekaMarkt, DekaMarkt.nl/boerenverstand. DekaMarkt behoudt zich het recht voor om,
zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te
beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op DekaMarkt.nl/boerenverstand.
6. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt.
7. Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen klanten terecht bij de klantenservice
van DekaMarkt via het contactformulier op www.dekamarkt.nl/contact of telefonisch via 088-313
5555. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
8. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
9. Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van
DekaMarkt) en DekaMarkt handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.
Het adres van Deka Supermarkten B.V. (aanbieder) is: Olieweg 6, 1951NH Velsen-Noord.
Velsen-Noord, april 2019

