
Actievoorwaarden DekaMarkt Glossy 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Zweedse puzzel win actie gekoppeld aan 
Deka Supermarkten B.V.  
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door 
deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 

Artikel 1 - De actie  

Deze actie wordt georganiseerd door Deka Supermarkten B.V. gevestigd te Velsen-Noord, 
hierna te noemen ‘de organisator’. 
Van 29 augustus t/m 4 december 2021 kan de klant deelnemen aan de winactie in de 
DekaMarkt Glossy. 

Artikel 2 - Algemeen 

2.1  Deelname aan de actie vindt plaats op de door de organisator aangegeven wijze.    

2.2  Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn.  

2.3 Deelnemers maken kans op een DekaMarkt cadeaubon van € 50,- door deel te 
nemen aan de winactie die gedeeld wordt in het DekaMarkt Glossy magazine vanaf 29 
augustus 2021. 

2.4 Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de 
actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die de organisator nemen om deze 
actie goed te laten verlopen. 

2.5  De actieperiode loopt van 29 augustus t/m 4 december 2021. 

2.6 Deelname aan de winactie gaat als volgt: 

 Stap 1: Ga naar; www.dekamarkt.nl/zweedsepuzzel 

 Stap 2: Vul je naam, e-mailadres en adresgegevens in en het vinkje waarmee je 
akkoord gaat met de actievoorwaarden. 

 Stap 3: Vul de oplossing van de Zweedse puzzel in. 

2.9 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, evenals een ieder die 
op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 

2.10  De organisator is gerechtigd deelnemers uit te sluiten indien de organisator van 
mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel 
indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze 
actie of dit in het verleden hebben gedaan bij andere acties van de organisator. 



2.11 Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers de organisator toestemming 
om per email met ze te communiceren.  

Artikel 3 – Prijswinnaars 

3.1 Na de einddatum van de actieperiode vindt op uiterlijk 4 december 2021 de trekking 

van alle prijswinnaars plaats. Winnaars worden door middel van loting geselecteerd. 

De winnaars zullen per email op uiterlijk 6 december 2021 op de hoogte gebracht 

worden.  

3.2  Wij verloten 57 DekaMarkt cadeaubonen t.w.v. € 50,- per cadeaubon.   

 
Velsen-Noord,  augustus 2021 

 

 


