
ACTIEVOORWAARDEN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door C.O.V. / Voorschoten 
koopt lokaal via Facebook en website. 

Artikel 1: Algemeen 

1. Aan de winactie kan deelgenomen worden vanaf en tot de datum die op de actiepagina van 
deze website wordt gecommuniceerd. 

2. Deelname aan winacties zijn kosteloos, tenzij anders vermeld op de actiepagina van deze 
website. 

3. Deelnemers dienen 16 jaar of ouder te zijn of indien minderjarig onder toezicht van 
tenminste één ouder. 

4. De actie loopt van maandag 5 december t/m zaterdag 31 december 2022. 

Artikel 2: Deelname 

1. Deelname is mogelijk voor een ieder die in Nederland en België woonachtig is. 
2. Door deelname aan de winacties van C.O.V. / Voorschoten koopt lokaal ga je akkoord met de 

actievoorwaarden opgesteld door C.O.V. / Voorschoten koopt lokaal. 
3. Deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de winactie, indien nodig, naar waarheid en volledig 

invult. 
4. Deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de 

registratieperiode correct, up to date en volledig zijn. 
5. Een deelnemer kan meerdere keren meedoen met de winactie. 

Artikel 3: Speelwijze 

1. Prijswinnaars worden op datum en wijze bericht zoals staat beschreven op de actiepagina 
van de winactie. 

2. Iedere deelnemer die aan de winactie volledig heeft deelgenomen maakt eerlijke kans op 
een prijs. 

3. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd. 
4. C.O.V. behoudt zich het recht voor te beslissen of de klacht onderzocht dient te worden. De 

beslissingen van de organisatie zijn bindend en onherroepelijk 

Artikel 4: Prijs 

1. De prijs van elke winactie staat vermeld op de betreffende actiepagina. C.O.V. kan niet 
aansprakelijk worden gesteld als de prijs afwijkt van het afgebeelde artikel uit de actie. 
Hierover kan achteraf niet worden gecommuniceerd. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

2. C.O.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een 
deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de winactie. 

3. C.O.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzenden van de prijzen en verlies 
van eventuele poststukken. 

Artikel 6: Intellectueel eigendom 

1. De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van 
weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met beperkingen 
tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij C.O.V. 



2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi, auteurs-, merk-, 
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten waaronder 
tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische of commerciële kennis van zaken, 
methoden en concepten. 

3. Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen 
begrepen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld 
verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van C.O.V. 

 

 

Prijzen: 

  500 kerstkransen voor de eerste 500 unieke invullers van de actiepagina  
   
   5x verwenweekend in eigen dorp t.w.v. EUR 500     
   5x diner voor 2 in restaurant naar keuze t.w.v. EUR 150   
   10x high tea voor 2 personen t.a.v. EUR 49     
                100x cadeaubon t.w.v. EUR 25       
                50 bloemboeketten t.w.v. EUR 30      
 

  Bekijk online de volledige prijslijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




