Actievoorwaarden Winactie Sinterklaas
1. Algemeen
1.1) Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door
Stichting Echte Bakkersgilde, gevestigd te Wageningen aan de Agro Business Park 98, georganiseerde
promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website
www.Echtebakker.nl.
1.2) Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3) 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.
1.4) 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.
1.5) Deze actie begint op 23 november 2022 en eindigt op 27 november 2022. Reageer op het
Instagram/ Facebook bericht tot en met 27 november 2022. Uiterlijk 28 november nemen wij contact
op als je gewonnen hebt.
1.6) 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.
1.7) Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en
worden direct na afloop van deze actie verwijderd.
1.8) De winacties die Echte Bakkersgilde plaatst op Facebook en/of Instagram worden op geen enkele
manier gesponsord, beheerd of geassocieerd door/met Facebook en/of Instagram.
2. De Actie
Via de Facebook bedrijfspagina van de Echte Bakkersgilde www.facebook.com/Echtebakkersgilde en
via het Instagram bedrijfsaccount echtebakkersgilde is een bericht gedeeld over de winactie
Sinterklaas middels de startpagina van de bedrijfspagina's en Social Advertising. Er wordt
automatisch deelgenomen aan de actie wanneer er een reactie wordt geplaatst op het bericht
waarin is geformuleerd waarom iemand zoet is geweest dit jaar en daarom een Echte Bakkersbon
verdiend. Hiermee maak je automatisch kans op één van de prijzen.
3. Voorwaarden
3.1) Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van
16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan
ingeschreven.
3.2) Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3) Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4) Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5) Stichting Echte Bakkersgilde is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening
is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6) Medewerkers en leden van Stichting Echte Bakkersgilde zijn uitgesloten van deelname.

4. De Prijzen
4.1) De prijzen die gedurende de actie zullen worden weggegeven zijn:
• 15 x een fysieke Echte Bakkersbon t.w.v. €20,-. De fysieke Echte Bakkersbon kan uitgegeven
worden bij alle Echte Bakker filialen. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door Stichting
Echte Bakkersgilde.
5. Uitkering van Prijzen
5.1) Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan
de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die
prijs.
5.2) Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de
winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 28 november 2022 zullen de winnaars per Facebook
Messenger/Instagram Direct Message worden ingelicht. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
5.3) De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of
voor andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de
prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 De winnaar heeft 2 weken de tijd om te reageren op de bekendmaking via Facebook
Messenger/Instagram Direct Message. Wanneer deze 2 weken verstreken zijn en de winnaar niet
heeft gereageerd via Facebook Messenger/Instagram Direct Message, zal de prijs niet worden
uitgekeerd.
5.4) Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars.
Stichting Echte Bakkersgilde en/of de lokale Echte Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld op
grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de
winnaars.
6. Klachten
6.1) Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Stichting
Echte Bakkersgilde.
6.2) Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode
kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel:
070- 302 1300.

