Actievoorwaarden Studentenactie Johma
Tijd voor een borrel! Met de Johma studentenactie maak jij, als student uit Twente, kans op
één van de 250 gratis Twentse boxen met Lekkers oet Twente. Er zijn een aantal spelregels,
die staan hieronder. Lees ze goed door om zeker te weten dat jij in aanmerking komt voor een
Lekkers oet Twente box.
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De studentenactie van Johma Salades B.V. is uitsluitend bedoeld voor studenten, die net een
opleiding aan de middelbare school hebben afgerond in Twente en komend schooljaar zullen
starten met een vervolgopleiding in een stad in Nederland. Alle andere deelnemers worden
uitgesloten van deelname.
Medewerkers van Johma zijn uitgesloten van deelname.
Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.
Johma Salades B.V. verloot 250 gratis pakketten met Twentse borrelhapjes en -drankjes
onder alle deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
Er wordt één borrelpakket vergeven per uitgelote deelnemer en maximaal 1 per afleveradres.
Deelnemers jonger dan 18 jaar ontvangen een borrelpakket zonder alcoholhoudende drank.
Dit wordt bij aflevering van het pakket gecontroleerd door onze bezorger. Winnaars van het
borrelpakket dienen zich bij aflevering hiervan dan ook te legitimeren met een ID-kaart,
paspoort of rijbewijs.
Deelnemen aan de actie kan door het formulier op de daarvoor ingerichte webpagina in te
vullen, namelijk: https://lekkersoettwente.nl
Deelname aan deze actie is gratis.
De actieperiode is van 5 augustus 2018 t/m 17 september 2018.
De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen
gebruikt door Johma Salades B.V. en niet verstrekt aan derden. Lees voor meer informatie
ook ons privacystatement.
De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze op 17 september
2018.
Winnaars ontvangen binnen 3 werkdagen na de trekking persoonlijk bericht per e-mail.
In de e-mail die de winnaars ontvangen staat een verzoek om aanvullende informatie.
Winnaars dienen deze informatie binnen vijf werkdagen nadat het persoonlijke bericht is
verstuurd door te geven volgens de instructies in de e-mail. Indien Johma Salades B.V. deze
informatie niet binnen vijf werkdagen ontvangt, heeft de winnaar geen recht meer op het
borrelpakket en wordt deze vergeven aan een andere deelnemer.
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
Het borrelpakket is niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen.
Johma Salades B.V. houdt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen, onderbreken
of wijzigen zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot vergoedingen van
eventuele schade.
Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Johma Salades B.V. door een e-mail
te sturen naar consumentenservice@johma.nl.

