Wedstrijd voorwaarden
Wij organiseren graag wedstrijden voor u. Hieronder leest u hoe u kunt deelnemen aan de wedstrijd
en hoe de winnaar bekend gemaakt wordt. Lees hieronder alle belangrijke informatie. Als u nog
vragen heeft stuur dan een e-mail naar info@bernina.nl.
1. Natuurlijk weten we dat er BERNINA fans over de hele wereld zijn, echter moeten de
deelnemers 18 jaar en ouder zijn om deel te nemen aan de wedstrijd. Om ervoor te zorgen
dat we absoluut eerlijk tegenover u blijven, zijn alle BERNINA werknemers uitgesloten van
deelname.
2. U hoeft niks te kopen om deel te nemen aan deze wedstrijd. U heeft alleen een profiel op
Facebook/ Instagram of een geldig e-mailadres nodig.
Actieperiode: De wedstrijd loopt van 11 juni 2019, 00:00 uur t/m 13 juni 2019, 23:59 uur.
Alleen in deze periode heeft u kans om te winnen.
3. Uw profiel of e-mailadres moet geldig zijn na de actieperiode, zodat we contact met u
kunnen opnemen wanneer u gewonnen heeft.
4. Helaas kunt u slechts één keer deelnemen tijdens de actieperiode. Er kan slechts één
verrassingspakket per persoon worden toegekend.
5. De winnaar wordt willekeurig getrokken op 17 juni 2019
6. We zullen de winnaar onmiddellijk na de trekking op 17 juni op de hoogte brengen. Als u
heeft gewonnen, moet u binnen 7 dagen reageren, anders wordt de prijs toegekend aan de
volgende winnaar. Het verrassingspakket zal zo snel mogelijk worden opgestuurd naar de
winnaar, meestal binnen 28 dagen na bevestiging van acceptatie van de prijs. U kunt de prijs
niet aan iemand anders overmaken of contant inwisselen.
Andere informatie:
Een paar andere belangrijke dingen vindt u hieronder, zodat u er zeker van kunt zijn dat onze acties
op de juiste manier worden uitgevoerd (eerlijk en rechtmatig).
Privacy: De bescherming van uw persoonlijk informatie is erg belangrijk voor ons. Wij zullen dit
slechts gebruiken voor het doel van deze actie. BERNINA privacy beleid:
https://www.bernina.com/privacy
Wij tolereren geen fraude in welke vorm dan ook. Dit omvat het manipuleren van IP-adressen of
andere geautomatiseerde methodes van participatie. Als we ontdekken dat u vals speelt, dan wordt
u uitgesloten van deelname.
Als u schade of verlies lijdt in verband met deze wedstrijd of door contractuele redenen, een
onrechtmatige daad of andere, nalatigheid of wegens schending van een wettelijke verplichting of
een andere, kan BERNINA niet verantwoordelijk worden gehouden.
Het valt buiten onze macht wanneer er bij de wedstrijd technische problemen of fraude voorkomt.

