
 
 

Aldus opgemaakt te Eindhoven op 01-08-2018 

 
 
Actievoorwaarden Personal Shopping winactie in winkelcentrum 
Heuvel  
 
1. Algemeen: 
1.1 De ‘Personal Shopping winactie‘ (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de Vereniging Centrum Promotie (VCP) Heuvel 
Galerie. 
1.2 De Actie loopt van 28 augustus t/m 13 september van het jaar 2018 (hierna: de Actieperiode).   

 
2. Deelname en werking van de Actie: 
2.1 Deelnemen kan door reageren op de winactie post op Facebook of Instagram.  
2.2 De winnaars wordt bepaald door VCP Heuvel Galerie. 
2.3 De winnaars wordt op dinsdag 4 september en donderdag 13 september 2018 bekend gemaakt. De winnaars worden via 
Facebook of Instagram (via reacties, privé bericht of DM) benaderd.  
2.4 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
2.5 Aan deelname zijn geen additionele kosten verbonden. 
2.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 
2.7 VCP Heuvel Galerie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet 
conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie. 
2.8 Eigenaren en/of bedrijfsleiders van ondernemingen in winkelcentrum Heuvel, hun personeel en een ieder die op enigerlei 
wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname. 
2.9 Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere vorm van 
rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 
2.10 Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de 
voorwaarden. 

 
3. Uitkering van prijzen: 
3.1 Er worden vier winnaars geselecteerd en de uit te keren prijs is vier keer een shoptegoed t.w.v. € 150,-. Daarnaast ontvangt 
iedere winnaar een personal styling sessie van twee uur met Ruben Senden (Personal Shopper winkelcentrum Heuvel). 
3.2 De prijs wordt in ontvangst genomen op vrijdag 21 september (13.00-16.00 uur) of zondag 23 september (13.00-16.00 uur). 
De tijdstippen worden op basis van winnaars door de organisatie toegewezen. 
3.3 De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor (contant) geld of tegoedbonnen. Het is niet mogelijk de 
prijs op een ander moment te innen. Het shoptegoed dient tijdens de personal styling sessie volledig worden besteed.  
3.4 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben 
deelgenomen, maken kans op de prijs.  
3.5 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
3.6 Aan de winnaars zal de informatie met betrekking tot de uitreiking van de prijzen bekend worden gemaakt.  
3.8 Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 
3.9 Winkelcentrum Heuvel/VCP Heuvel Galerie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de 
toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs. 

 
4. Medewerking/privacy: 
4.1 De winnaaars geven winkelcentrum Heuvel toestemming om met naam en toenaam genoemd te worden in een persbericht, 
op de website en op Social Media.  
4.2 Foto en videomateriaal mogen door winkelcentrum Heuvel gepubliceerd worden. 
 
5. Aansprakelijkheid: 
5.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met 
marketing.nl@cbre.com. 
5.2 VCP Heuvel Galerie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden 
gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, 
indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat VCP Heuvel Galerie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding 
van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of 
aanpassing van de Actie, zal door VCP Heuvel Galerie bekend gemaakt worden via de website www.heuveleindhoven.nl.  
5.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is VCP Heuvel Galerie 
gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of 
vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
5.4 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de 
Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 
5.5 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor 
welke verplichting dan ook. 
5.6 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. 
5.7 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. 
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