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Barendrecht, 1 mei 2018 

 
Haal de lente in huis! Maak bij iedere aankoop kans op de mooiste prijzen en op de hoofdprijs: een 

interieuradvies en wooncheque t.w.v. € 250,-! 

Van 1 tot en met 30 mei 2018 ontvang je op Woonboulevard Barendrecht bij elke aankoop een actiekaart met een 

unieke code. De unieke code kan op www.woonboulevard-barendrecht.nl/lente worden geactiveerd door je code 

samen met je contactgegevens in te vullen op de website. Je ziet dan gelijk of je één van de prijzen uit de 

woonwinkels hebt gewonnen. Door het invullen van jouw unieke actiecode maak je tevens kans op de hoofdprijs: 

een interieuradvies en wooncheque t.w.v. € 250,-. Op vrijdag 1 juni wordt de winnaar persoonlijk benaderd en 

bekendgemaakt via de website www.woonboulevard-barendrecht.nl en via Facebook. Bij deelname schrijf je je in 

voor de e-mailnieuwsbrief van Woonboulevard Barendrecht en ga je akkoord met de actievoorwaarden. Deze 

actie wordt je aangeboden door de winkeliers van Woonboulevard Barendrecht en is geldig van 1 mei 2018 tot en 

met 30 mei 2018. 

 

Actievoorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijs. 
 

Deelnemers maken kans op prijzen aangeboden door de winkeliers van Woonboulevard Barendrecht.  

 

Deelnemers maken tegelijkertijd ook kans op eenmalig een interieuradvies en een wooncheque t.w.v. € 250,-.  
 

Woonboulevard Barendrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of ongemak dan ook, 

voortvloeiend uit deze actie. 
 

Woonboulevard Barendrecht behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze actie op welk moment dan 

ook te wijzigen. Wijzigingen, prijzen en drukfouten voorbehouden. 

 

De wooncheque moet bij één winkel, volledig worden uitgegeven. Er wordt geen geld retour uitgekeerd indien het 

bedrag van € 250,- niet wordt gehaald aan bestedingen.  

 

De deelnemer gaat door deelname aan de actie akkoord met het zich tot 31 december 2018 ten dienste te stellen 

voor publicitaire doelen. 
 

De deelnemer moet de actie voor 31 december 2018 hebben verzilverd. 
 

De winnaar ontvangt op vrijdag 1 juni per e-mail bericht over de uitslag. Indien Woonboulevard Barendrecht 

binnen vijf werkdagen geen contact per e-mail heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar met gebruikmaking 

van het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, heeft Woonboulevard Barendrecht het recht de prijs voor 

diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen conform deze voorwaarden. 
 

De ingezonden gegevens worden geacht te zijn ingediend door de gemachtigde houder van het opgegeven e-

mailadres. 
 

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de actie (1 mei 2018). 

 

Woonboulevard Barendrecht behoudt zich het recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding 

van de uitslag deelnemers uit te sluiten. 
 

Woonboulevard Barendrecht handelt naar de gedragscode promotionele kansspelen. 
 

http://www.woonboulevard-barendrecht.nl/
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Medewerkers van (winkels op) Woonboulevard Barendrecht en personen die betrokken zijn bij de actie zijn 

uitgesloten van deelname. 
 
Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden. 
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