Actievoorwaarden Lonka Gastvrij Rotterdam 2019 Raad & Win actie
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Lonka Gastvrij Rotterdam Raad &
Win". Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer") uitdrukkelijk
van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De actie wordt georganiseerd door Cloetta Holland BV, gevestigd aan Hoevestein 26, 4903 SC
Oosterhout. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Breda onder nr.
34221053 (“Cloetta”).
Cloetta heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de
organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te
(laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk
op de website http://www.lonka.nl/gastvrijrotterdam (de"Website") worden geplaatst. Voor zover in
deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen
beslissen.

De actieperiode loopt van 23/09/2019 tot en met 25/09/2019 (de "Actieperiode"). Na het
verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.
Deelname
Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die werkzaam zijn tijdens de
Actieperiode en prijsuitreiking bij een traditionele horecazaak in Nederland, betreffende hotels,
pensions, restaurants, cafetaria’s en cafés (bron CBS). Deelname aan deze winactie houdt
acceptatie van deze actievoorwaarden in.
Medewerkers van Cloetta en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie
betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Cloetta heeft te
allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf
van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele
wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk
afstand van enig recht met betrekking tot de prijs.
Speelwijze
Je kunt aan de Actie deelnemen door tijdens Gastvrij Rotterdam 2019, looptijd van 23 september
2019 tot en met 25 september 2019, op de Lonka stand 5.012 een flyer in te vullen en daarbij een
naam en e-mail adres achter te laten. Uit deze inzendingen wordt 1 winnaar getrokken die het
(meest in de buurt komt van het) correcte aantal blokjes soft nougat en fudge. Het te raden aantal
blokjes soft nougat en fudge wordt voorafgaand aan de beurs vastgesteld door Cloetta.
Prijzen
Na afloop van de Actieperiode worden er 1 prijs weggegeven:
- 1 jaar lang gratis Lonka Professional dozen Soft Nougat (inhoud 214 stuks per doos) en
Fudge (inhoud 214 stuks per doos). Het aantal dozen wordt bepaald afhankelijk van de
grootte van de horecazaak die gewonnen heeft, met een maximum van 200 dozen voor één
jaar. De bezorging van de dozen gaat in overleg met de winnaar van de prijs.
Iedere horecazaak kan maar 1 keer deelnemen. De Organisator neemt binnen 7 (zeven) dagen na
afloop van de actieperiode contact op met de winnaar van de Prijs via de contactgegevens die
zijn verstrekt via de flyer.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is niet inwisselbaar voor geld. De prijs
kan ook niet worden geruild of overgedragen aan derden. Cloetta geeft geen enkele garantie op
de prijzen.
Aansprakelijkheid
Deelnemers zullen Cloetta en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor
enige (direct of indirecte) geleden schade, letsel of gemaakte als gevolg van (deelname aan) deze
actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijs. Aan de informatie op de Website kan de Deelnemer geen
rechten ontlenen.
Persoonsgegevens
De door de Deelnemer in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld
en opgenomen in een gegevensbestand. De persoonsgegevens kunnen in de toekomst mogelijk
worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie betreffend hoe Cloetta
omgaat met persoonsgegevens zie: www.cloetta.com/en/about-the-website/privacy-policy.
Opmerkingen of klachten
Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en
actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail/brief te sturen aan:
consumentenservice@cloetta.nl onder vermelding van naam, adres, emailadres en
telefoonnummer. Cloetta zal vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.
Nietigheid
Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de
Deelnemer en Cloetta aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige
gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de
inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die
van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in
verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
te Amsterdam.

