Actievoorwaarden Wereldhave ‘Win een Citroën C1 voor één jaar’
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Dit betreft een tijdelijke actie met de looptijd van woensdag 25 november 2015 tot en met zaterdag 5
december 2015 die wordt georganiseerd door Wereldhave Nederland B.V. in een aantal van de
winkelcentra die zij in eigendom heeft.
De winkelcentra die deelnemen aan de actie zijn: Kronenburg in Arnhem, Roselaar in Roosendaal,
winkelcentrum Etten-Leur in Etten-Leur, Middenwaard in Heerhugowaard, Cityplaza in Nieuwegein,
Koningshoek in Maassluis, Winkelhof in Leiderdorp, De Koperwiek in Capelle a/d IJssel, het Eggert in
Purmerend, Vier Meren in Hoofddorp (hierna te noemen als: ‘deelnemend winkelcentrum’)
Wereldhave is gerechtigd de actie op ieder moment te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval zal Wereldhave op geen enkele wijze gehouden
kunnen worden tot het betalen van enigerlei (schade)vergoeding aan deelnemers.
Aan iedereen die een donatie van € 5,- (vijf euro) doet bij de LINDA.foundation stand, in een
deelnemend winkelcentrum, wordt er een actiecode verstrekt. Aan deelname zijn geen
(deelname)kosten verbonden.
Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
De actiecode kan van woensdag 25 november t/m zaterdag 5 december ingevoerd worden op de
websites van de deelnemende winkelcentra.
Uit alle actiecodes zal één winnende actiecode worden aangewezen. De winnaar is diegene met de
corresponderende actiecode.
Als prijs wordt het gratis gebruik van een Citroën C1 beschikbaar gesteld voor de duur van één jaar.
De winnaar dient bij ontvangst van de auto de bruikleenovereenkomst te tekenen.
De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld
De winnaar wordt 10 december per e-mail geïnformeerd.
Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn (7 dagen na afloop van de actie) heeft gereageerd c.q.
kan worden bereikt wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. Dit gebeurt op dezelfde wijze waarop
ook de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan vanaf dan geen
aanspraak meer maken op de prijs.
De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende
publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Wereldhave zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enigerlei (vermogens)schade of ander
nadeel van een deelnemer als gevolg van onderhavige actie dan wel het (niet kunnen) deelnemer aan
deze actie.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

