
Actievoorwaarden GOUDEN MOMENTEN winactie november / december 2018 

 

• Deze actie loopt van 28 oktober t/m 9 december 2018 

• De winnaars worden willekeurig geselecteerd door een onafhankelijke persoon 

• Prénatal medewerkers zijn uitgesloten van de te winnen prijzen 

• Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in 

Nederland, boven de 18 jaar en met akkoord op deze actievoorwaarden. 

• Prénatal Moeder & Kind B.V. behoudt zich het recht voor het spel tussentijds te wijzigen, te 

verlengen of vervroegd te beëindigen. 

• Na 9 december 2018 is de actie gesloten en kan er niet meer mee worden gedaan. 

• Het is uitsluitend mogelijk om via de actiepagina www.prenatal.nl/feestdagen deel te nemen en 

niet via de post of per e-mail. 

• Er zijn diverse prijzen te winnen. De betreffende prijzen staan weergegeven op 

www.prenatal.nl/feestdagen. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere 

prijs en komt te vervallen bij het doorgeven van een onjuist e-mail adres en/of onjuiste 

persoonsgegevens. 

• Gebruik van de door Prénatal ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de 

winnaar. Prénatal kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of dit 

kansspel danwel voor gebruik van de prijs door de winnaar. 

• Prénatal stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment 

verkeren. Prénatal is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken en/of enige 

andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport). 

• Met de winnaars wordt in de week na 9 december 2018 persoonlijk contact opgenomen door 

Prénatal 

• Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd. 

• Door deelname aan de actie is de deelnemer akkoord gegaan met deze actievoorwaarden 

• De prijswinnaars geven Prénatal toestemming om zijn of haar naam te gebruiken bij promotionele 

activiteiten in verband met deze campagne. De winnaars zullen hun overige gewenste medewerking 

bij eventuele promotionele activiteiten van Prénatal verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen 

verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele 

activiteiten van Prénatal heeft daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding anders dan de 

toegekende prijs. 

• Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van de door hen 

ingezonden foto 

• Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met 

Facebook 

• Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemers 

http://www.prenatal.nl/feestdagen
http://www.prenatal.nl/feestdagen


• De door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van 

Prénatal Moeder & Kind B.V. om de deelnemer op de hoogte te houden van activiteiten. Uiteraard 

heeft de deelnemer het recht te allen tijde te controleren welke gegevens zijn opgenomen, meer 

bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. De deelnemer kan hierover contact 

opnemen per e-mail: customercare@prenatal.nl. 

• De deelnemersgegevens worden voor deze actie gebruikt, het versturen van een bevestigingsmail 

en de inzet van gericht adverteren via social media. De deelnemer geeft met het invullen van 

zijn/haar gegevens (via elektronische weg en/of telefoon) aan op de hoogte te worden houden door 

FCA Netherlands B.V. waar zij deel van uitmaakt. Meer informatie over het verwerken van 

persoonsgegevens is te vinden op https://www.prenatal.nl/on/demandware.static/-/Sites-prenatal-

nl-Library/default/dwe37ba66e/pdfs/Privacy-Policy-Prenatal_2018.08.21.pdf 

• Prénatal kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarvan zal 

naast deze algemene voorwaarden geen melding worden gemaakt. 

• Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor 

welke verplichtingen dan ook jegens Prénatal. 

• Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende 

uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort. 

• Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar Prénatal: 

www.prenatal.nl/contact 

https://www.prenatal.nl/on/demandware.static/-/Sites-prenatal-nl-Library/default/dwe37ba66e/pdfs/Privacy-Policy-Prenatal_2018.08.21.pdf
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