Actievoorwaarden Boekenclub
Personalgifts vindt lezen een feest en houdt ervan mensen te verrassen, maar om te voorkomen dat
we achteraf zelf voor een verrassing staan, heeft deze winactie toch wat voorwaarden.
Upload een foto van je kind of jullie samen al lezend of met een boek en ontvang 10% korting.
Daarnaast maak je ook nog eens elke maand kans op een verrassingspakket.
Om de korting te ontvangen vul je jouw e-mail adres in en ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
Je ontvangt na het uploaden van je foto een e-mail met daarin de kortingscode, ter waarde van 10%.
Om de korting te verzilveren vul je in de winkelmand bij ‘+kortingscode’ de code in, waarna de korting
automatisch verrekend wordt. De korting kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
De 'boekenclub' actie is een doorlopende actie die start op 10 april 2016.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als je meedoet aan de actie. Je doet mee aan de
actie door een foto van je kind of jullie samen met een boek of al lezend te uploaden via deze pagina.
Alleen foto's die geüpload zijn via deze pagina ontvangen de kortingscode ter waarde van 10%.
We zouden het superleuk vinden als je jouw geüploade foto deelt op Facebook. Zo kun je andere
ouders op de hoogte brengen van deze boekenclub actie.
Je kunt meerdere keren deelnemen aan de winactie en deelname staat open voor iedereen boven de
18 jaar. Werknemers van Personalgifts, YourSurprise en KadoWereld zijn uitgesloten van deelname.
Zij mogen wel foto's uploaden, maar maken geen kans om te winnen.
Jouw foto wordt geplaatst in de boekenclub, maar Personalgifts behoudt zich het recht voor om
ongepaste foto’s te verwijderen.
Ingestuurde foto’s mogen door Personalgifts gebruikt worden voor uitingen op onze websites, social
media, nieuwsbrieven en overige marketingenuitingen. Foto's zullen niet doorverkocht worden aan
derden.
Door deel te nemen aan deze winactie en het invullen van je e-mail adres wordt je automatisch lid van
de Boekenclub. Als lid van de Boekenclub ontvang je maandelijks een nieuwsbrief met een unieke
aanbieding. Je kunt je hier op elk gewenst moment weer van afmelden.
Iedere maand wordt er onder de foto's, die die maand geüpload zijn, een winnaar gekozen voor de
verrassingsprijs. De winnende foto wordt gekozen uit de foto's van die maand op basis van
originaliteit. De winnaars ontvangen elke eerste maandag van de nieuwe maand persoonlijk bericht
per email. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de
winnaar.
Wij behandelen de gegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoons gegevens.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze
actie.

