Actievoorwaarden Prijzenactie Smulcorner 25 jaar
Artikel 1 Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “25 jaar Smulcorner” (verder te noemen:
“Actie”), ter viering van het 25 jarig bestaan van cafetaria Smulcorner, gevestigd te Groningen aan
de Loefzijde 1, Nederland.
2. Deelnemers zijn de klanten van Smulcorner die in de periode van 5 oktober tot en met 13 oktober
2012 voor minimaal € 12,50 aan producten hebben gekocht (excl. rookwaren).
3. Deze actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers.
4. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd vanaf 5 oktober tot en met 13 oktober 2012 en
wordt gehouden in Nederland. Onder de deelnemers worden de volgende prijzen verloot:
Hoofdprijs: Samsung Flatscreen TV (LT27B300)
Tweede prijs: Digitale fotocamera Panasonic Lumix (met bij behorende camera kit; tasje en
geheugenkaart)
Derde prijs: Philips Senseo Twist (HD7870/10)
Vierde prijs: Portable DVD speler van Difrnce met filmbox (incl. accessoires; afstands bediening,
oortelefoon., 2x bevestiging. riempjes hoofdsteun, kabels en laders) Bijbehorende filmbox bevat:
kinderfilms o.a. Pipi Langkous, Wicky de Vicking, Niels Holgersson, Emil, Sneeuwitje, Klokkenluider
Notre Dame, Belle en het Beest, Leeuwenkoning, Tarzan en Pocahontas!!!
Troostprijzen: Cadeaubonnen; 1x t.w.v. €50,-, 2x t.w.v. €20,- en 1x t.w.v. €10,5. Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.
Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is.
Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q.
verzorger (s).
2. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden
en gaat men hiermee akkoord. Smulcorner behoudt zich het recht voor deelnemers te
diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van medewerkers van Smulcorner en
een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze
Actie.
4. Per deelnemer kan slechts 1 prijs gewonnen worden.
Artikel 3 Speelwijze
1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.4) en wel door het kopen
van producten (excl. rookwaren) bij Smulcorner voor ten minste een bedrag van € 12,50.
3. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevulde gegevens op de kassabon.
4. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt op 14
oktober 2012 door middel van een openbare trekking.
5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4 Uitkering prijzen
1. Op 14 oktober 2012 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bekendmaking geschiedt openbaar
of telefonisch.
2. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert of niet op tijd
reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een
andere prijswinnaar.
3. Smulcorner draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen
kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van
niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Smulcorner.
Artikel 5 Medewerking en gegevens/privacy
1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Smulcorner om hun
naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie op de website
www.smulcorner.nl te gebruiken.
2. De gegevens die Smulcorner verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar
gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden
behandeld.
3. Smulcorner zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie,
waaronder mede begrepen het (per telefoon) contact opnemen met de prijswinnaars.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Smulcorner is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een
deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
2. Meer specifiek is Smulcorner in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer
geleden die het gevolg is van:
a. Enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband
met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
b. Dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt
met de door haar uitgekeerde prijs;
c. Dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met een
calamiteit van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg;
d. Dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het
wijzigen of beëindigen van de Actie; en
e. Onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
3. Smulcorner verleent geen garanties op de door haar uit te keren/uitgekeerde prijzen.

Artikel 7 Slotbepalingen
1. Smulcorner is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of
te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding
gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal
Smulcorner een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
3. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.
4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie
voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
Aldus opgemaakt te Groningen, op 14 september 2012

