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Actievoorwaarden ‘Nieuwsbrief winactie’  
 
Algemeen 

1. De ‘Nieuwsbrief winactie ‘(hierna: de Actie) wordt aangeboden door: winkelcentrum de Koperwiek te Capelle aan den 
IJssel.  

2. De looptijd van de Actie loopt vanaf 1 mei 2016 tot en met 1 januari 2017.  
 

Actie & deelname 
1. Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen door bezoekers van winkelcentrum de Koperwiek die gedurende de 

actieperiode hun gegevens hebben ingevuld op het invulformulier voor de nieuwsbrief 
(www.dekoperwiek.nl/nieuwsbrief). 

2. Bij ‘ingeschreven via’ op het invulformulier moeten deelnemers ‘nieuwsbrief winactie’ invullen om deel te nemen aan 
de Actie.  

3. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
4. Deelnemers maken alleen kans op €100,- shoptegoed als ze de inschrijving voor de nieuwsbrief bevestigen via de e-

mail die ze ontvangen.  
5. Iedere maand wordt er door de organisatie één winnaar gekozen. 
6. De winnaar wordt iedere laatste vrijdag van de maand bekend gemaakt via de Facebookpagina van de Koperwiek.  
7. De winnaar ontvangt de laatste vrijdag van de maand een e-mailbericht met een persoonlijke voucher ter waarde van 

€100,-.  
8. De voucher is alleen in hetzelfde weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondag) geldig. De data waarop de voucher 

geldig is, worden vermeld op de voucher.  
9. De voucher mag in één winkel naar keuze worden uitgegeven. 
10. Print de voucher en neem deze mee naar de desbetreffende winkel. 
11. Van de voucher mogen geen tegoedbonnen (VVV bonnen) gekocht worden. 
12. Bij besteding onder €100,- krijgt de Deelnemer geen wisselgeld terug. 
13. De voucher mag alleen worden uitgegeven in winkelcentrum de Koperwiek.   
14. Bij besteding van de voucher dient de Deelnemer zich te legitimeren bij de winkelier.   
15. Minderjarige winnaars moeten bij besteding van de voucher vergezeld worden door een volwassene. 
16. Op de voucher staan contactgegevens van de organisatie. Winkeliers zijn vrij in de keuze om de aankoop direct mee 

te geven of achter te houden tot de aankoop is betaald door de organisatie.  
17. De organisatie zal het aankoopbedrag overmaken aan de desbetreffende winkel nadat de ondernemer hierover 

contact heeft opgenomen.  
18. Indien de winkel een supermarkt betreft, dient de winnaar eerst de voucher te tonen bij de servicebalie zodat er 

contact opgenomen kan worden met de organisatie.  
19. Over de keuze van winnaar kan niet worden gediscussieerd. 
20. Er kan slechts één keer aan de Actie worden deelgenomen.    
21. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.  
 

Medewerking/privacy 
22. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar 

ontvangt hiervoor geen vergoeding. 
 
Aansprakelijkheid 

23. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Winkelcentrum de Koperwiek via 
info@dekoperwiek.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact 
zal worden opgenomen.  

24. Winkelcentrum de Koperwiek is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.  
 
Slotbepalingen 

25. Winkelcentrum de Koperwiek behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te 
wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.  

26. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.  
27. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.  
28. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum de 

Koperwiek. 
29. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.  

 


