
Actievoorwaarden winactie ‘gevulde boodschappentas nieuwsbriefleden’  

De winactie 

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de winactie ‘gevulde boodschappentas 

nieuwsbriefleden’ van DekaMarkt. Huidige en nieuwe nieuwsbriefleden maken met deze actie kans 

op een met boodschappen gevulde tas t.w.v. €100,-, in de vorm van een fysieke DekaMarkt 

cadeaukaart t.w.v. €100,-. 

Deze actie loopt van december 2022 tot en met december 2023. 

Prijzen 

Iedere maand wordt er 1 gevulde tas boodschappen t.w.v. €100,- verloot onder de huidige en 

nieuwe nieuwsbriefleden. De fysieke DekaMarkt cadeaukaart t.w.v. €100,- wordt aangetekend naar 

de winnaar verzonden.  

De maandelijkse prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht per mail. De winnaar dient zelf weer binnen 

10 werkdagen op deze mail te reageren. Indien de winnaar geen reactie geeft op de bekendmaking 

van de prijs, vervalt het recht op de prijs en kan een vervangende winnaar worden gekozen.  

Algemene bepalingen 

Deelname staat open voor iedereen van 16 jaar of ouder. Deelnemers die onvolledige of onjuiste 

informatie verstrekken komen niet in aanmerking voor een prijs. Elke e-mailadres mag eenmaal 

worden ingevoerd. Indien dit vaker gebeurt, wordt de klant uitgesloten van deelname. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.  

 

DekaMarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden 

niet voorzien, beslist de directie van DekaMarkt. Medewerkers van DekaMarkt en alle andere 

personen die op enige andere wijze bij de trekking van de winnaars betrokken zijn, zijn uitgesloten 

van deelname. DekaMarkt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden 

(waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële 

schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van gewonnen 

prijzen.  

 

DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de 

telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen 

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

Over klachten kan gecorrespondeerd worden via de afdeling klantenservice van DekaMarkt. Op de 

actie is Nederlands recht van toepassing.  

Velsen-Noord, december 2022. 


