
ACTIEVOORWAARDEN 

Voordat je aan de actie meedoet: 

Als je meedoet aan de actie ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze even door zodat je je makkelijk aan 

de regels kunt houden. Wij houden ons ook aan deze actievoorwaarden én aan de Gedragscode Promotionele 

Kansspelen.  

Deelname 

1. Deelname aan de actie is kosteloos 

2. Deelname vindt plaats wanneer je middels je eigen profiel een foto hebt gedeeld op Facebook of 

Instagram inclusief de hashtags: #hoppenbrouwers en #singelloop.  

a. Eenmalige deelname per persoon 

b. Je profiel moet op ‘openbaar’ staan zodat wij de hashtags ook kunnen zien 

c. Je kunt deelnemen aan de actie als je in Nederland of België woont. Ben je jonger dan 18 

jaar? Vraag dan eerst toestemming aan een wettelijke vertegenwoordiger. 

3. De actie loopt van 28 september tot en met 11 oktober 2020 

4. Hoppenbrouwers is te allen tijde bevoegd om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

zonder opgaaf van reden stop te zetten.  

Prijzen en trekking 

1. De winnaar wordt willekeuring gekozen door een door Hoppenbrouwers aan te wijzen onafhankelijk 

persoon. 

2. Na de trekking wordt er contact opgenomen met de prijswinnaar(s) via een direct message via 

Facebook of Instagram.  

3. Na de trekking wordt er een post geplaats op de kanalen van Hoppenbrouwers Techniek om de 

winnaar kenbaar te maken. Deze post wordt uiterlijk 13 oktober geplaatst.  

4. Hoe wordt het arrangement verstrekt? We vragen de winnaar om telefonisch contact met ons op te 

nemen om alle gegevens door te geven. De cheque wordt hardcopy overhandigd. In het geval de 

winnaar niet in de buurt van een Hoppenbrouwers vestiging woont wordt de prijs per mail 

doorgestuurd. Dit zal in overleg met de winnaar gebeuren.  

5. De prijs van de winactie bestaat uit: Een driedaags Efteling Bosrijk arrangement voor max. 6 personen. 

De cheque is geldig van maandag tot woensdag of van woensdag tot vrijdag. Het arrangement is te 

boeken tot 18 december 2020 

6. Het arrangement is enkel te besteden voor Efteling Bosrijk, is niet in te wisselen voor geld en kan niet 

verlengd worden.  

7. Indien de winnaar niet reageert binnen een week na berichtgeving, of anderszins de gewonnen prijs 

weigert of niet accepteert, vervalt de prijs en heeft Hoppenbrouwers het recht de prijs aan een andere 

deelnemer uit te reiken. 

8. Hoppenbrouwers Techniek is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 

onrechtmatige deelname of fraude.  

9. Wanneer je al eerder aanspraak hebt gemaakt op een soortgelijk Efteling arrangement via 

Hoppenbrouwers Techniek word je uitgesloten van de trekking. 

 

Aansprakelijkheid 

1. Deze actie wordt georganiseerd door Hoppenbrouwers Techniek B.V. 



2. Als je naar aanleiding van deze actie iets onderneemt of doet, ben je zelf verantwoordelijk voor je 

daden. 

3. Klopt er iets niet aan de actie, voorwaarden of prijzen? Dan passen we dit gelijk voor je aan. Aan 

eventuele druk- of tikfouten kun je geen rechten ontlenen. 

 

Privacy 

1. Door deel te nemen aan deze actie geef je toestemming om het door jou opgegeven e-mailadres in 

ons systeem te bewaren en te gebruiken voor marketingdoeleinden. 

2. Win je een prijs met deze actie, dan wordt jouw naam niet genoemd op onze Facebookpagina of 

website. 

3. Door deel te nemen aan de actie met een foto of video geef je toestemming dat Hoppenbrouwers 

deze content deelt op hun social media kanalen en website. 

4. De gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming 

worden behandeld. 

 

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de online winactie kunnen deelnemers contact opnemen 

met Hoppenbrouwers Techniek via online@hoppenbrouwers.nl. 
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