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Barendrecht, 1 oktober 2020 

Oktober Woonmaand 
 
Winactie  
De dagen worden korter en de temperaturen zakken, we maken ons op om na een heerlijke zomer weer vaker 
binnen te zijn. De hoogste tijd om het thuis extra gezellig te maken. Op Woonboulevard Barendrecht vind je de 
nieuwste woontrends voor dit najaar, dus laat je inspireren door de meest in het oog springende collecties voor 
elke stijl.  
 
Op Woonboulevard Barendrecht slaag je altijd! Daar word je toch blij van? Dit jaar maken we je in Oktober 
Woonmaand nog blijer.  
 
What makes you happy? 
Van 1 t/m 31 oktober 2020 doen wij extra ons best om jou blij te maken. Jij mag ons vertellen van welk woonitem je 
een gat in de lucht springt. Maak in oktober iedere week kans op jouw favoriete artikel - van een winkel op 
Woonboulevard Barendrecht - t.w.v. maximaal € 425,- inclusief btw. Deel het via onze winactie post op onze social 
kanalen of via onze website op www.woonboulevard-barendrecht.nl/woonmaand. What makes you happy? 
 
Actievoorwaarden 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijzen: 
 
Deelnemers maken kans op hun favoriete woonitem. De gewonnen prijzen 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 30 april 2021 ten dienste te stellen voor 
publicitaire doelen. 
 
Wekelijks wordt er een winnaar bekendgemaakt via de social kanalen van Woonboulevard Barendrecht. De 
winnaar ontvangt persoonlijk bericht, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
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 oktober 2020). 
 
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 actievoorwaarden. 


