
Actievoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op de winactie die uitgegeven wordt door Hartog 
paardenvoeders ter ere van haar 70 jarige bestaan. Heeft u één van de Hartog kwaliteitsproducten 
met actiesticker gekocht? Gefeliciteerd met uw aankoop! Vul de unieke code in en ontdek direct of u 
heeft gewonnen. Geen prijs? Bij iedere verpakking maak je opnieuw kans. Succes! 
 
Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande 
algemene voorwaarden  

 
1. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd  

2. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, 

inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet 

aanvaarding van de prijs of de aan de weggeefactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden 

uitgekeerd. 

3. Hartog Paardenvoeders is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan 

de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.  

4. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de weggeefactie kunt u contact met ons 

opnemen via: verkoop@hartog-lucerne.nl  

5. De weggeefactie loopt van 1 april t/m 31 december 2020 

6. Hartog behoudt zich het recht voor om onvolledige, onleesbare of gewijzigde inzendingen te 

diskwalificeren.   

7. Medewerkers van Hartog en iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische 

zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.  

8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie. In geval van, 

vermoeden van, fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Hartog paardenvoeders 

zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.  

9. Deelnemers die een prijs hebben gewonnen worden gevraagd om via een foto van de actiesticker 

kenbaar te maken. Deze correspondentie verloopt via de mail of whatsapp.  

10. Hartog paardenvoeders behoudt zich het recht voor deze weggeefactie naar eigen inzicht en 

zonder voorafgaande kennisgeving gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen.  

11. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze 

actievoorwaarden.  

12. Hartog paardenvoeders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven 

en/of reiskosten die de winnaars moeten maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en 

met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.  

13. De persoonsgegevens die in het kader van deze weggeefactie worden verkregen zullen door 

Hartog paardenvoeders zorgvuldig worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.  

14. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Hartog 

Paardenvoeders. 
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15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met 

deelname aan de prijsvraag.  

16. Hartog paardenvoeders mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat 

vertrouwelijk zal worden behandeld, zie ook onze privacyverklaring.  

17. Hartog paardenvoeders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 

voortvloeit uit de deelname aan de weggeefactie noch voor eventuele technische storingen, 

gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de weggeefactie of de aanwijzing van 

de winnaar.  

18. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor 

deelname aan de prijsvraag/winactie. 

19. Deelname is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, België en Duitsland 
 
20. De gewonnen prijzen zullen binnen 2 weken naar de winnaar verzonden worden. 
 
 
 

 

 

 


