ACTIEVOORWAARDEN
PAKKET STIPT PRODUCTEN (Emmer, spons, perfect shampoo en dry towel)

Als je meedoet aan de Facebook Winactie, hierna te noemen “actie”, maak je kans op een pakket
Stipt producten (Emmer, Spons, Perfect shampoo en een Dry towel). Op deze actie zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing:
De actie wordt georganiseerd door Tinnemans b.v., gevestigd te Weert en dient ter promotie van
Tinnemans b.v.
Algemeen:
Elke deelnemer aan de actie maakt kans op een pakket. Medewerkers van Tinnemans en daaraan
gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
Er worden in totaal 3 pakketten onder de deelnemers verloot.
De waarde per pakket is € 55,80
De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere artikelen.
Hoe kun je meedoen?
Deelname is mogelijk door:
Het originele bericht te liken en iemand te taggen onder het originele bericht.
Onder originele bericht wordt verstaan, het bericht wat Tinnemans heeft geplaatst.
Wij verzoeken Tinnemans automaterialen te volgen op Facebook/Instagram
Deelname is mogelijk als je ouder bent dan 18 jaar. Ben je minderjarig, dan moet je toestemming
hebben van een ouder.
De actie loopt van 4 augustus t/m 31 augustus 2022
De winnaars zullen op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting. De loting zal
plaatsvinden op 1 september. De winnaars worden bekend gemaakt op Facebook/Instagram
Zij kunnen dan aangeven in welke filiaal van Tinnemans b.v./Wasser automaterialen zij de prijs op
willen komen halen.
Deelname aan deze actie is gratis
Deelname kan slechts eenmaal per persoon.
Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
Gegevens
In het kader van de actie; bekendmaking van de prijs, worden de namen gebruikt.
Deelnemers aan de actie kunnen worden gevraagd hun naam met eventuele foto’s of andere
opnames te gebruiken bij de promotionele activiteiten in verband met de actie van Tinnemans. De
deelnemers die hun medewerking verlenen aan de promotionele activiteiten van Tinnemans
hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

1/2

Aansprakelijkheid
Deelnemer erkent dat de deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.
Tinnemans b.v. is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige of
andere wijze verband houdt met de actie.
Deze actie staat los van de organisatie META/Instagram/Facebook en is een eigen initiatief van
Tinnemans b.v.
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