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Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de promotie acties die door Winkelcentrum
Oostpoort georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van Beleef Oostpoort.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Winkelcentrum Oostpoort.
Door deel te nemen aan de Facebookactie, geven deelnemers aan dat zij akkoord gaan met deze
deelnamevoorwaarden.
Op deze actie kan gereageerd worden vanaf 6 december 2018 t/m 13 december. Vermeld duidelijk op
de Facebookpagina van Beleef Oostpoort met wie jij kans wil maken op een cadeaubon van Het Faire
Oosten en waarom je kans wil maken. Daarbij tag je de betreffende persoon in een reactie onder de
video.
De winnaar wordt op 14 december 2018 bekend gemaakt.
De winnaar dient de tegoedbon binnen één maand vanaf 6 december 2018 in ontvangst te nemen en
geeft de ontvangstdatum door via kilay@opgemerkt.net.
De winnaar dient de tegoedbon te besteden vóór de verloopdatum die wordt aangegeven op de bon.
De prijs dient in ontvangst te worden genomen bij Het Faire Oosten, Waldenlaan 208, 1093 KS
Amsterdam.
De winnaar van de Facebookactie wordt gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
De winnaar wordt op de hoogte gebracht via Facebook.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij bij winst via Facebook als winnaar bekend worden gemaakt.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst met een foto inclusief de prijs op de Facebookpagina
van Beleef Oostpoort verschijnen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebookactie worden alleen behandeld mits deze gestuurd
worden aan: kilay@opgemerkt.net.
Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook, maar aan Winkelcentrum Oostpoort.
Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Winkelcentrum Oostpoort zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze
promotie actie.
Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven aan of kennis
genomen van de voorwaarden.
Deze Facebookactie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Winkelcentrum Oostpoort heeft toestemming op de deelnamevoorwaarden tussentijds aan te passen.

