Actievoorwaarden spaarcampagne Vakantie Doeboek
1. Algemeen
1.1) Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de “Vakantie
Doeboek” actie (verder te noemen: de “Actie”) van de Stichting Echte Bakkersgilde, gevestigd te
Wageningen aan de Agro Business Park 98, en zijn tevens te raadplegen op de website
www.echtebakker.nl.
1.2) De Actie heeft als doel om klanten van de Echte Bakker op te roepen om zegels (verder te
noemen: “Vakantie Doeboekzegels”) te sparen waarmee er een Vakantie Doeboek verkregen kan
worden.
1.3) De Vakantie Doeboekzegels worden in Nederland van maandag 13 juni 2022 tot en met 10 juli
uitgegeven aan de kassa van de deelnemende Echte Bakker winkels. De volle spaarkaarten kunnen
vervolgens tot en met 23 juli worden ingeleverd op de wijze als vermeld in deze voorwaarden. De
totale actieperiode loopt dan ook van maandag 13 juni tot en met 10 juli.
1.4) Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.5) Stichting Echte Bakkersgilde is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te
passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Stichting Echte Bakkersgilde daardoor op
enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing
van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Stichting Echte
Bakkersgilde bekend gemaakt worden via de website www.Echtebakker.nl.
1.6) Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
Stichting Echte Bakkersgilde gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die
zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf
nietig of vernietigbaar te zijn.
1.7) Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
Echte Bakkersgilde.
1.8) Deze Actie omvat niet de mogelijkheid voor deelnemers om digitaal Vakantie Doeboekzegels te
sparen waarmee de items kunnen worden gekregen. Indien een deelnemer een digitale bestelling
afneemt bij de desbetreffende bakker zal er geen Vakantie Doeboekzegels worden verkregen.
2. Sparen
2.1) De desbetreffende Echte Bakker waarbij een transactie is afgenomen is verantwoordelijk voor de
uitgifte van de Vakantie Doeboekzegels.
2.2) Vanaf maandag 13 juni 2022 tot en met 10 juli 2022 ontvangt u één (1) Vakantie Doeboek zegel
bij iedere €5,- aan boodschappen per transactie bij de deelnemende Echte Bakkers, die zijn
weergegeven op www.echtebakker.nl/doeboek .
2.3) Bij vijf (5) originele Vakantie Doeboekzegels heeft u een volle spaarkaart.
2.4) Het aantal Vakantie Doeboekzegels wordt berekend over het netto bonbedrag, ná verrekening
van eventuele korting. Het netto bonbedrag is het totaalbedrag op de kassabon minus de korting.
2.5) De berekening van het aantal Vakantie Doeboekzegels over uw aankoop gebeurt door de
medewerker van de desbetreffende deelnemende Echte Bakker. De Stichting Echte Bakkersgilde is
niet verantwoordelijk voor het aantal verspreide Vakantie Doeboekzegels.
2.6) De Stichting Echte Bakkersgilde en de deelnemende Echte Bakkers van de spaaractie zijn niet
aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel
dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van het Vakantie
Doeboek.

2.7) Klanten die gebruikmaken van een zelfscankassa moeten met de kassabon naar de medewerker
om daar de Vakantie Doeboekzegels in ontvangst te nemen.
2.8) Op een product met daarop een originele “Bij dit product extra Vakantie Doeboek Spaarzegel”
sticker (hierna: Sticker) wordt een extra Vakantie Doeboekzegel ontvangen. Voor de duidelijkheid: dit
is een Vakantie Doeboekzegel bovenop het aantal te ontvangen Vakantie Doeboekzegels aan de
hand van het netto bonbedrag.
3. Inleveren
3.1) Volle spaarkaarten kunnen van maandag 13 juni 2022 tot en met 23 juli 2022 worden ingeleverd
bij de kassa’s van de deelnemende Echte Bakker winkels die vermeld staan op
www.echtebakker.nl/doeboek.
3.2) Per volle spaarkaart ontvangt u één (1) Vakantie Doeboek. Er is geen limiet aan het aantal te
ontvangen Vakantie Doeboeken die de klant kan sparen.
3.3) Een Vakantie Doeboek is alleen verkrijgbaar bij inlevering van een geldige volle spaarkaart. Een
Vakantie Doeboek is niet zonder inlevering van een geldige volle spaarkaart verkrijgbaar.
3.4) Het Vakantie Doeboek heeft een beperkte oplage waarbij het systeem OP = OP van toepassing
is.
3.5) De volle spaarkaarten kunnen niet ingeleverd worden bij Echte Bakker winkels die niet
vernoemd staan op www.echtebakker.nl/doeboek .Volle spaarkaarten zijn alleen in te leveren bij
Echte Bakker winkels die vermeld staan op www.echtebakker.nl/doeboek . De volle spaarkaarten
kunnen alleen ingeleverd worden bij de kassa’s van de deelnemende Echte Bakker vestigingen.
3.6) Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde
Vakantie Doeboekzegels zijn inwisselbaar.
3.7) Deelnemende Echte Bakker winkels behouden zich, namens Stichting Echte Bakkersgilde, het
recht voor spaarkaarten te weigeren die, naar hun oordeel, niet aan de spaarwaarden voldoen of die
frauduleus overkomen.
3.8) Losse Vakantie Doeboekzegels of spaarkaarten met minder dan vijf (5) Vakantie Doeboekzegels
zijn niet inwisselbaar. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen
niet worden ingewisseld voor contact geld of een andere waarde compensatie.
4. Slotbepalingen
4.1) Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.
4.2) Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
4.3) Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
4.4) Medewerkers en leden van Stichting Echte Bakkersgilde zijn uitgesloten van deelname.
4.5) Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Stichting
Echte Bakkersgilde.

