Actievoorwaarden ‘1 minuut gratis winkelen’ bij Hudson’s Bay in Haarlem
De actie ‘1 minuut gratis winkelen bij Hudson’s Bay’ wordt georganiseerd door vtwonen. Onderstaande
actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie.
Actievoorwaarden:
1. Van 3 september t/m 16 september 2018 maak je kans op 1 minuut gratis winkelen bij Hudson’s
Bay. Om voor de Actie in aanmerking te komen moet het deelnameformulier op vtwonen.nl
compleet ingevuld worden.
2. De minuut gratis winkelen zal plaatsvinden in het warenhuis van Hudson’s Bay in Haarlem.
3. De winnaar mag maximaal € 1.500,- besteden.
4. Het is uitsluitend toegestaan om artikelen uit te kiezen van de woonafdeling van Hudson’s Bay.
5. De winnaar dient op 1 oktober 2018 vroeg in de ochtend beschikbaar te zijn om 1 minuut gratis te
winkelen. Indien de winnaar op deze datum en tijd niet beschikbaar is, heeft vtwonen het recht
om een andere winnaar aan te wijzen.
6. De winnaar gaat ermee akkoord dat de minuut gratis winkelen wordt vastgelegd op video en
tekent op de opnamedag een quitclaim waarin hij of zij akkoord gaat met verdere verspreiding van
de video op diverse kanalen van Sanoma en Hudson’s Bay.
7. De artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
8. De winnaar dient de artikelen zelf mee naar huis de nemen. De artikelen worden niet opgestuurd.
9. De artikelen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en/of cadeaubonnen.
10. Voorafgaand aan de minuut gratis winkelen kan Hudson’s Bay nadere aanwijzingen en/of
instructies verstrekken. De winnaar zal Hudson’s Bay vrijwaren voor eventuele schade die hij of zij
toebrengt aan eigendommen van Hudson’s Bay wanneer dit het gevolg is van het niet opvolgen
van dergelijke aanwijzingen en/of instructies dan wel indien er sprake is van opzet dan wel
roekeloos gedrag.
11. vtwonen en Hudson’s Bay zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen dan
wel personen, ontstaan tijdens de minuut gratis winkelen.
12. vtwonen is niet aansprakelijk voor gebreken ten aanzien van de door de winnaar uitgekozen
artikelen. vtwonen verleent hierop geen garanties.
13. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar heeft moeten maken komen niet
voor vergoeding in aanmerking.
14. vtwonen behoudt zich het recht voor om de actie tussentijds te wijzigen, op te schorten en/of te
beëindigen.
15. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

