
ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERSE WINACTIE 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen en winacties op de site en/of sociale 
kanalen van Bereik. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer 
akkoord. 

1 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.          

2 -  Men maakt alleen kans als de digitale campagne is geboekt in de maanden juli en/of augustus.  

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op 

het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.                 

4 – Uw win code mag maar 1 keer meedoen met de winactie. 

5 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.                                  

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland. 

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, 

inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet 

aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden 

uitgekeerd.                                                                                                                                                                 

8 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Bereik is niet verantwoordelijk voor 

enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering 

(verzending) van de prijs.                                                                                                                                       

9 – Binnen enkele dagen/weken zullen de gewonnen prijzen persoonlijk aan de winnaar worden 

overhandigd, of per post aan de winnaar worden verzonden.                                                                        

10 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Bereik 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

11 – De deelnemer geeft toestemming om de inzending (bijv. tekst, foto of korte video) te gebruiken 

voor andere online communicatie van Bereik.                                                                                                 

12 – Bereik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die 

voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook 

met betrekking tot de winactie. 

13 – Bereik is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van 

mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel het verloop 

van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

14 – Bereik is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden gedurende 

de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de 

winactie te staken, te wijzigen of aan te passen. Dit zal door Bereik op de website en/of sociale 

kanalen bekend worden gemaakt. 

15 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact op nemen met 

Bereik op info@bereik.nl 


