ACTIEVOORWAARDEN DEKAMARKT SPAARACTIE RACE BLOCKS 2021
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Race Blocks spaaractie waarbij klanten van DekaMarkt sparen
voor gratis Race Blocks en op de daarmee samenhangende (online) winacties waarbij diverse prijzen kunnen
worden gewonnen.
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie
verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden en gaat de deelnemer akkoord
met deze actievoorwaarden.
Spaaractie gratis Race Blocks


De spaarrange bestaat uit verschillende onderdelen:
-

-

Startpakket: bouwplaat bocht, DekaMarkt racewagen en een coureur
Spaaritems: podium, curb stones (set van 6 stuks), tribune, bandenwarmers (set van 2 stuks),
gereedschap set, banden set rood (2 stuks), banden set wit (2 stuks), banden set geel (2 stuks), vlag
e
e
blauw/geel, vlag groen/rood, vlag DekaMarkt/finish, markering 1 plaats, markering 2 plaats,
e
markering 3 plaats, pitbord, racewagen trolley grijs, racewagen trolley rood, pit luchtsysteem, VSC
bord, hekwerk (2 stuks), fan man 1, fan man 2, fan vrouw 1, fan vrouw 2, Marshall, pitcrew, pit LCD,
boarding DekaVers, boarding 1 de Beste, boarding DekaMarkt, boarding Race Blocks 2, pitbox
muurelement 1, pitbox muurelement 2.
7 specials: Pickwick racewagen, Uniekaas racewagen, Campina racewagen, Robijn racewagen,
Melkunie takelwagen, Ariel Filmcamera en Lipton start/finishboog.
Team Truck, tegen betaling verkrijgbaar.



Startpakket: De klant ontvangt het startpakket bij € 25,- aan boodschappen van zondag 4 april tot en met
zaterdag 10 april 2021. OP=OP. Mits er nog voldoende voorraad is na de betreffende week, is daarna het
startpakket te koop voor € 3.99.



Spaaritems: de klant ontvangt van zondag 4 april tot en met zaterdag 22 mei 2021 bij elke €15.- aan
boodschappen 1 gratis spaaritem. Hierbij geldt een maximum van 30 zakjes bij € 450, - of meer aan
boodschappen. Vanaf zondag 4 april ontvangt de klant alleen bij actieproducten een extra spaaritem Race
Blocks, zolang de voorraad strekt.



Specials: Vanaf week 14 t/m week 20 is er wekelijks 1 special te verkrijgen bij een specifieke actie van een
bepaald A-merk (let op: OP=OP). Hierbij geldt een maximum van 10 specials per klant per transactie.



De spaaritems zijn niet los te koop m.u.v. de specials, het startpakket, de grondplaat recht en de
grondplaat bocht en de Team Truck. Het startpakket kost €3,99 per stuk en de wekelijkse specials €0,99
per stuk, mits er nog voldoende voorraad is na de betreffende week. Beiden grondplaten worden verkocht
voor €1,99 per stuk. En de Team Truck is te koop voor € 4.99



De actie geldt zolang de voorraad van de spaaritems strekt. Klanten mogen zo vaak meedoen als zij willen.
OP=OP



Ruilen, inwisselen voor geld of teruggave van de spaaritems is niet mogelijk.



Wel is het mogelijk om op een special daarvoor gemaakte groep op Facebook, genaamd “Race Blocks
ruilgroep” (url: https://www.facebook.com/groups/245603056745301) de spaaritems onderling te ruilen.



Doorverkoop van spaaritems is niet toegestaan.

* De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen,
zuigelingen-/babyvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en waardebonnen,
loten, data- en beltegoeden, vervoersbewijzen, toegangskaarten en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie.

Winacties


Er vinden in totaal drie winacties plaats. Eén via Facebook en Instagram en twee via
https://acties.dekamarkt.nl/quiz/899171_2379/Raad-het-woord-Race-Blocks-20.html en
https://acties.dekamarkt.nl/quiz/897363_2379/Memory-Raceblocks.html, waarbij de deelnemers kans
maken op één van onderstaande prijzen.
o

10 startpakketten

o

5 team trucks

o

5 grondplaten en 5 grondplaten bocht



De prijzen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin de prijzen op dat moment verkeren en
DekaMarkt verleent geen garanties op de prijzen. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade
en zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen (al dan niet veroorzaakt bij de verzending) en het zoek
raken of verloren gaan van prijzen.



Uitsluitend deelnemers die het juiste antwoord (of de meeste juiste antwoorden) hebben gegeven of de
snelste tijd hebben neergezet bij de betreffende winactie, maken kans op de genoemde prijzen. De
aanwijzing van de winnaars van de prijzen uit deze deelnemers geschiedt op willekeurige wijze.



Een deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen. Over de uitslag van de winacties kan niet worden
gecorrespondeerd. Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen en kunnen
niet worden geruild of teruggegeven.



Na afloop van de winactie neemt DekaMarkt contact op met de winnaars voor het versturen van de prijs.
Indien de winnaar niet binnen zeven dagen nadat DekaMarkt contact heeft opgenomen met de winnaar
reageert door toezending van alle benodigde gegevens, alsmede indien de winnaar de prijs of de daaraan
verbonden voorwaarden niet aanvaart, zal de prijs niet aan de winnaar worden uitgekeerd, doch zal een
nieuwe winnaar worden getrokken onder de deelnemers. Alle genoemde prijzen worden aldus
daadwerkelijk uitgekeerd.



Deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie verstrekken komen niet in aanmerking voor een prijs.



Deelname staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.



Medewerkers van DekaMarkt en alle andere personen die op enige wijze bij de trekking van de winnaars
betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de winacties.

Social media


Eén winactie vindt plaats op social media gedurende de campagne periode.



In het bericht/verhaal wordt de winactie nader omschreven en kenbaar gemaakt welke prijs te winnen is.
Deelname aan een winactie vindt plaats door de stappen te doorlopen.



Na afloop van de betreffende winactie worden de prijswinnaars getrokken.



De prijswinnaars van de winacties worden bekend gemaakt door een persoonlijk bericht aan de
prijswinnaar via social media binnen zeven dagen na afloop van de betreffende winactie.

Memory en rebus


Er vinden twee winacties plaats door middel van een memoryspel en een rebus op de website
https://acties.dekamarkt.nl. Deelnemen aan het memoryspel of de rebus kan door deelname aan het spel
of het invullen en indienen van de antwoorden op de rebus. Na afloop van de betreffende winactie wordt
de prijswinnaar getrokken. Op de betreffende website wordt de winactie nader omschreven.



Het memoryspel vindt plaats van 18 april t/m 24 april via
https://acties.dekamarkt.nl/quiz/897363_2379/Memory-Raceblocks.html. Hierbij worden 5 startpakketten
onder de deelnemers verloot.



De rebus vind plaats van 2 mei t/m 8 mei via https://acties.dekamarkt.nl/quiz/899171_2379/Raad-hetwoord-Race-Blocks-20.html. Hierbij worden 5x twee grondplaten onder de deelnemers verloot.



De prijswinnaars van de winacties worden bekend gemaakt door een persoonlijk bericht aan de
prijswinnaar via het opgegeven e-mailadres binnen zeven dagen na afloop van de winactie.

Verwerking persoonsgegevens deelnemers









Voor deelname aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de deelnemer een
aantal persoonsgegevens aan DekaMarkt opgeeft (naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of
geboortedatum), met als doel contact met de deelnemer op te kunnen nemen, vast te kunnen stellen of de
deelnemer mee kan doen aan de actie en het kunnen uitreiken van de prijs aan de deelnemer. Wanneer de
deelnemer iets wint kan, afhankelijk van de aard van de prijs, om noodzakelijke aanvullende gegevens
worden gevraagd.
De deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door DekaMarkt van zijn/haar
persoonsgegevens in het kader van deze actie.
Bij het invullen van de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze actie, kan tevens de mogelijkheid
worden geboden om in te schrijven op de DekaMarkt nieuwsbrief. Dit is geen verplichte keuze.
Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of
dit noodzakelijk is in verband met de actie.
Persoonsgegevens worden binnen de EER opgeslagen.
Persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na de spaarperiode verwijderd.
Alles is overeenstemming met het privacy statement van DekaMarkt. Lees hiervoor verder op
www.dekamarkt.nl/meer/over-ons/privacystatement.

Algemene bepalingen





Deelname aan de actie van DekaMarkt is gratis.
Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag
behoudt DekaMarkt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie. In geval
van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is DekaMarkt
gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor
schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies
van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de
overeenkomst of het gebruik van gespaarde de spaaritems.



DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de
telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie, en/of het niet (meer)
beschikbaar zijn van enige online (Social Media) pagina of (Social Media)post, alsmede alle mogelijke
gevolgen hiervan.



Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.



DekaMarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie (zonder
opgaaf van redenen) voortijdig te beëindigen, zonder dat DekaMarkt daardoor op enigerlei wijze
gehouden is tot vergoeding van schade jegens de deelnemers.



De (meest actuele) actievoorwaarden zijn te vinden op de website van DekaMarkt,
dekamarkt.nl/raceblocks.



In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt.



Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen klanten terecht bij de klantenservice van
DekaMarkt via het contactformulier op dekamarkt.nl/contact of telefonisch via 088-313 5555. Klachten
dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.



Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Velsen-Noord, april 2021.

