
 

Actievoorwaarden  

 

Donderdag 24 oktober 2018. 

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden bij deze winactie van 

PLUS. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden. 

 

Kans maken op een PLUS Cadeaukaart t.w.v. 100 euro 

 

1. Deze winactie wordt uitgeschreven door PLUS Retail B.V. gevestigd te Utrecht. Op 

deze winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 

 

2. Deelname aan deze actie is gratis. Wanneer je lid bent en blijft van de PLUS 

Nieuwsbrief maak je automatisch kans om te winnen. 

 

3. De actie loopt van 29 oktober tot en met 16 december 2018. Iedere week wordt 

er 2x een PLUS Cadeaukaart t.w.v. 100 euro uitgeloot. De winnaars krijgen 

automatisch bericht. We nemen contact op over de prijs via het e-mailadres 

waarmee je hebt meegedaan. 

4. Door meerdere keren aan te melden voor de PLUS Nieuwsbrief tijdens de looptijd 

van de actie, wordt de kans niet vergroot.  

 

5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie bij de deelname. 

 

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 

16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten 

van deelname. 

 

7. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 

 

8. Als je binnen 7 dagen na het ontvangen van het bericht over de prijs nog niet 

hebt gereageerd, behouden we het recht de prijs aan iemand anders uit te keren. 

 

9. PLUS behoudt zich het recht voor bij vermoeden van misbruik prijzen niet uit te 

keren. 

10. PLUS kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze 

actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel 

zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van 

de deelnemer leidt. 

 

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 

 

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

 

13. Medewerkers, leveranciers en partners van PLUS zijn uitgesloten van deelname. 

 

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden 

genomen door PLUS. 

 



15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden 

uitgesloten van deelname. 

 

17. Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy reglement van 

PLUS van toepassing. https://www.plus.nl/info-voorwaarden/privacy-statement 

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de PLUS 

Consumentenservice via: 0800 – 222 444 3  

Of via het contactformulier: https://www.plus.nl/consumentenservice/contact 

 

https://www.plus.nl/info-voorwaarden/privacy-statement
https://www.plus.nl/consumentenservice/contact

