
Actievoorwaarden en spelregels winactie Weduwe Joustra 

 

De winactie wordt uitgeschreven door Weduwe Joustra, gevestigd te Kleinzand 32 in Sneek, 
Nederland. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.  

Deelname-actie 

1. Deelname aan de Win een weekend Sneek-winactie kan alleen met een unieke code. Deze 
code is te vinden op de halslabels van Weduwe Joustra Beerenburg (32%). 

2. Deelname vindt plaats wanneer je de unieke code hebt ingevuld in het inschrijfformulier. 
1. Eenmalige deelname per persoon. 
2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

3. Medewerkers van Weduwe Joustra zijn uitgesloten van deelname aan de Win een weekend 
Sneek-winactie. 

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte informatie bij deelname aan een 
winactie. 

5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd 
gecommuniceerd met de deelnemers. 

6. Weduwe Joustra heeft het recht om te communiceren via het opgegeven e-mailadres over 
het verloop van de win-acties gedurende de campagneperiode. 

7. Weduwe Joustra is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de 
acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

8. Deelnemers aan een winactie dienen de Reclame Code Social Media na te leven.  

Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven of verstrekt aan 
externen. 

2. Persoonsgegevens van deelnemers worden intern gebruikt om contact op te nemen met alle 
deelnemers. 

3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing. 

Winnaars 

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een onpartijdige loting in 
overeenstemming met de geldende regelgeving omtrent winacties. 

2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via de e-mail. 
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een 

nieuwe winnaar aangewezen. 
4. Weduwe Joustra is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van 

onrechtmatige deelname of fraude. 
5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of 

geldbedrag. 
 


