Switch BBQ-weken
Spelvoorwaarden

Spelvoorwaarden Switch BBQ-weken

1. Algemeen
▪

▪
▪
▪

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel ‘Switch BBQ
weken’, hierna te benoemen ‘actie’, georganiseerd door Switch Reclamebureau,
Rendementsweg 2-Q, 3641 SK Mijdrecht, hierna te noemen ‘Switch’
Facebook draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze actie.
Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Switch handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
Door deel te nemen aan deze actie verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en
in te stemmen met deze voorwaarden.

2. De actie
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de
Facebookpagina en een eigen ontwikkelde landingspage van Switch.
In juli start de actie door een online nieuwsbrief naar de relaties van Switch en berichten op
onze sociale media-kanalen. Via deze middelen worden alle relaties uitgenodigd om naar
www.switchreclamebureau.nl/bbqweken te gaan en zich aan te melden voor de actie.
Na aanmelding ziet de deelnemer of de aanmelding daadwerkelijk gelukt is en dat hij/zij
meespeelt en kans maakt om de prijzen te winnen. Ook worden prijswinnaars middels een
nieuwsbrief en via sociale media bekend gemaakt.
Elke woensdag en vrijdag worden er uit alle aanmeldingen willekeurig prijswinnaars gekozen.
Dit gaat door middel van een loting, waarna de prijswinnaar in elk geval bekend gemaakt
worden via sociale media en de thema nieuwsbrief van de BBQ weken.
Prijswinnaars van de prijzen 1 t/m 7, aangegeven op de landingspagina van de actie, zijn
uitgesloten van deelname voor een van de lotingen voor prijzen 1 t/m 7. Iedereen, ook
prijswinnaars van prijzen 1 t/m 7, loten wel mee voor de hoofdprijs, prijs 8.
De data van de lotingen zijn: 15 juli, 17 juli, 22 juli, 24 juli, 29 juli, 31 juli, 5 augustus en 7
augustus (hoofdprijs) allen in 2020.
De data van de bekendmaking van de prijswinnaars via sociale media corresponderen met de
data van de lotingen. De bekendmaking van de prijswinnaars per nieuwsbrief iedere volgende
dinsdag na de bekendmaking middels sociale media.
De actieperiode loopt van 15 juli tot en met 7 augustus 2020.
Medewerkers van Switch zijn van deelname aan de actie uitgesloten.
Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het
gebruik van internet, geen extra kosten verschuldigd.
Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zijn van
deelname uitgesloten.
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