Actievoorwaarden DESTIL Koningskantoor voor één dag
Win één dag werken in de DESTIL Prolians-box in het Koning Willem II stadion met een collega. Actieperiode:
29 juni t/m 2 juli 2020
Deelname






Je kunt meedoen door mee te doen aan de DESTIL Prolians Facebook-actie
Deelname is toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder.
De winnaar mag één iemand meenemen die ook 18 jaar of ouder is.
De winnaar wordt op willekeurige wijze geloot door een computerselectie.
Je gegevens worden conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens verwerkt en worden
alleen voor de actie gebruikt waar jij je gegevens voor achterlaat.

Prijzen






De prijzen worden beschikbaar gesteld door DESTIL Prolians , Bonheur Horeca Groep en Willem II.
Voor deze dag (datum nader te bepalen) worden de volgende prijzen aangeboden:
 2 werkplekken in de DESTIL-box in het Koning Willem II stadion. Beide plekken moeten
worden ingevuld door personen van 18 jaar of ouder.
 Lunch voor 2 personen
De prijs is niet inwisselbaar tegen een financiële vergoeding.
De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen dan de winnaar en gast naar keuze,
legitimatie is verplicht voor toegang tot de werkplek.

Bekendmaking winnaar


De winnaar van de prijs wordt donderdag 2 juli persoonlijk ingelicht en via de DESTIL Prolians
Facebook-pagina en Willem II bekendgemaakt.

Overige











De winnaar en gast zullen op verzoek van DESTIL Prolians en Willem II medewerking verlenen aan
promotionele activiteiten van DESTIL en Willem II, voor zover dit in redelijkheid van de winnaar en
gast verlangd mag worden.
DESTIL Prolians en Willem II behouden zich het recht om inzendingen die haar frauduleus of
anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
Medewerkers van DESTIL, Willem II en andere participanten die betrokken zijn bij deze campagne zijn
uitgesloten van deelname.
DESTIL Prolians en Willem II behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen
rechten worden ontleend.
DESTIL Prolians en Willem II zijn niet aansprakelijk indien de dag door omstandigheden die buiten hun
macht liggen, niet door kan gaan.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze
actievoorwaarden.
De winnaar en gast zijn bij het betreden van het Koning Willem II stadion gebonden aan de geldende
regels in het stadion.
Bij overtreding van de geldende regels in het Koning Willem II stadion hebben DESTIL Prolians en
Willem II het recht om de actie direct te beëindigen.

Vragen


Voor vragen en/of klachten over de winacties kan per mail contact worden opgenomen via
info@willem-ii.nl.

