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Barendrecht, 1 mei 2019 

 
Spring Roller Disco!  

Na het grote succes van de filmweken en de bioscoop op het plein, gaan we deze keer op de sportieve tour!  

Op Hemelvaartsdag verandert de woonboulevard in een echte rollerdisco! Groovy tunes, stuntskaters die hun 

duizelingwekkende kunsten laten zien en lekkere snacks.  

 

Vlogcontest 

Maak tijdens de Spring Roller Disco de leukste vlog, stuur deze uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 naar 

social@campagne.nl o.v.v. ‘Vlog Spring Roller Disco’ en maak kans op een Nintendo Switch! De winnaar wordt 

persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. Je vlog mag maximaal 3 minuten duren.  

 
Give Away Friday 

Van 1 tot en met 31 mei 2019 is het elke vrijdag Give Away Friday! Op Facebook en Instagram kun je kans 

maken op leuke producten uit de winkels op Woonboulevard Barendrecht. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen 

is het bericht op Facebook of Instagram te liken.   

 

Actievoorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijzen: 

 

Deelnemers aan de vlogcontent maken kans op een Nintendo Switch. Deze wordt na de actie per pakketdienst bij 

de winnaar bezorgd. De gewonnen prijzen van de Give Away Friday actie kunnen in de desbetreffende winkel 

worden opgehaald.  

 

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 ieder moment te 

wijzigen. Wijzigingen, prijzen en drukfouten voorbehouden. 

 

De deelnemer gaat door deelname aan de actie akkoord met het zich tot 31 mei 2020 ten dienste te stellen voor 

publicitaire doelen. 

 

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 2019). 

 

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. 

 

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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