Voorwaarden luchtballon actie BAR Lokale Media
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de luchtballon actie van BAR Lokale Media. Door
deelname aan deze verloting gaat de deelnemer akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden.
Deelname
Iedereen die zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief van De Schakel Barendrecht, De
Schakel Albrandswaard of De Combinatie Ridderkerk in de periode 1 juli t/m 31 oktober
2021 en ouder is dan 18 jaar neemt automatisch deel aan deze actie.
Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig en naar waarheid zijn
ingevuld. Gegevens van de deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt
in overeenstemming met privacywetgeving. Deze zijn te vinden op
www.barlokalemedia.nl/privacyverklaring
Uitsluiting
Voor deze actie zijn de volgende partijen uitgesloten: reclamebureaus en samenwerking
partners, medewerkers en hun naaste gezinsleden van BAR Lokale media .
Prijs
Er worden drie tweepersoons ballonluchtvaart verloot in drie categorieën. Categorie één
wordt gevormd door onze lezers; categorie twee door bestaande klanten met een
advertentie besteding van € 3.000,00 of meer in de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 en
categorie driedoor prospects.
De prijswinnaars zal gevraagd worden deze voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.
De prijs is niet overdraagbaar aan derde.
In het voorjaar van 2022 zal er één datum worden bepaald waarop alle prijswinnaars zullen
meegaan met de ballonvaart. De datum kan tot op de dag zelf nog worden gewijzigd en er
zal een dan nieuwe datum worden vastgesteld.
Publiciteit
De prijswinnaar stemt er mee in dat zijn/haar naam en foto genoemd/geplaatst wordt op
diverse (on-offline) kanalen van BAR Lokale Media. Voor, tijdens en na de ballonvaart zullen
er foto’s en filmbeelden worden gemaakt.
Verloting
Deze zal plaats vinden in de tweede week van november 2021. De prijswinnaars worden
persoonlijk op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijs is niet in te wisselen tegen contanten.

