
 

Actievoorwaarden Mega Mazzeldagen winactie maart 2022 

Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel ter promotie van de Mega 
Mazzeldagen 2022 door Prénatal Moeder en Kind B.V. Prénatal Moeder en Kind B.V. is gevestigd 
aan de Euroweg 100, 3825 HD te Amersfoort.  

2. De Actie heeft als doel om iedere dag diverse prijzen te verloten onder iedereen die heeft 
meegedaan én het formulier heeft ingevuld. 

3. De Actie loopt van zaterdag 26 maart 09:00 uur t/m zondag 3 april 23:59 uur. 
4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop 

te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de 
actievoorwaarden zal op de website van Organisator via https://www.blog.prenatal.nl/ worden 
geplaatst, voorzien van een datum.  

5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
actievoorwaarden. 

 

Deelname 

1. Deelnemer aan de Actie is mogelijk via https://www.blog.prenatal.nl/ 
2. Deelname aan de Actie is gratis.  
3. Deelname aan de Actie houdt in dat deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.  
4. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen, uitgezonderd voor medewerkers 

van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische 
zin betrokken is bij deze Actie. 

5. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.  
6. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname. 
7. De door de deelnemer verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering 

van de Actie en het versturen van onze nieuwsbrief, mits hiervoor akkoord is gegeven.  De 
gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden voor andere doeleinden. De 
Organisator bewaart de gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en 
vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode 
van één maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd. 

8. Het Prénatal Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Prénatal 
verwerkt binnen het kader van de Actie. Het Privacy Statement is te vinden via: 
www.prenatal.nl/voorwaarden-en-privacy-c44.html. 

9. Uiteraard heeft de deelnemer het recht te allen tijde te controleren welke gegevens zijn 
opgenomen, deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. De deelnemer kan hierover 
contact opnemen per e-mail: customercare@prenatal.nl.     

10. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de  
Prénatal zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.  

11. De winnaars worden na afloop van de Mega Mazzeldagen, op dinsdag 5 april bekend gemaakt 
op het blog https://www.blog.prenatal.nl/ en ontvangen een persoonlijk bericht via de e-mail. 

12. Er kan maximaal één prijs per deelnemer gewonnen worden.  
 

 

 



 

Prijzen 

1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:  
§ 6x Topmark Kaya loopfietsjes  
§ 3x Chicco next2me bedje magic 
§ 1x Bugaboo Fox 3 compleet 
§ 8x Swim essentials adventure pool 
§ 3x Puckababy seasons the bag 
§ 3x Easywalker Miley2 Shadow Black 
§ 5x Stokke Tripp Trapp 
§ 3x Alpine SleepSoft Custom 4D oordoppen op maat + Alpine Clean reinigingsspray+ Alpine muffy 

baby gehoorbeschermers 
§ 2x Stokke tafel mutable met 2 stoeltjes 
2. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €6197,09 
3. De prijzen worden ter beschikking gesteld door Topmark, Chicco, Bugaboo, Swim Essentials, 

Puckababy, Easywalker, Stokke, en Alpine.  
4. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd door een onafhankelijke jury. 
5. De winnaar wordt per mail op de hoogte gesteld in de week van 5 april 2022 door Prénatal. 
6. De winnaar verklaart zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel 

artikel in uitingen van Prénatal.  
7. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met 

Facebook. 
8. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Prénatal. 
9. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld. 
10. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
11. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
12. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van 

de prijs vervalt deze aan Prénatal.  

 

Aansprakelijkheid 

1. Prénatal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 
reiskosten die de winnaar eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan 
deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.  

2. Prénatal, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige 
schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan 
ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde 
prijzen.  

3. Prénatal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of 
softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging 
opleveren of verloren gaan. 

4. Prénatal is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 
verstrekken prijzen. Prénatal verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.  

5. Prénatal is niet verantwoordelijke of aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het 
deelnamen aan de actie via https://www.blog.prenatal.nl/.   

 

 



 

Slotbepalingen 

1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail 
sturen naar customercare@prenatal.nl.  

2. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor 
welke verplichtingen dan ook jegens Prénatal. 

3. Op de Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van 
toepassing.  

4. Deze actievoorwaarden zijn opgemaakt te Amersfoort op 17 maart 2022.  

 


