
Actievoorwaarden winactie Familiemomenten 

- Winactie loopt van 13 juli t/m 9 augustus 2020. 

- Deelname geschiedt door het delen van een favoriet familiemoment via de bijbehorende 

post op ons Instagram kanaal. 

- Medewerkers van Prénatal Moeder & Kind B.V., hun directe familieleden, alsmede voor 

iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de actie zijn 

uitgesloten van deelname.  

- De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs 

en komen te vervallen bij een onjuist e-mailadres en/of onjuiste persoonsgegevens. 

- Na het willekeurig kiezen van een winnaar, zal de winnaar per mail op de hoogte worden 

gebracht. 

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

- Deelnemers geven Prénatal toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s 

te gebruiken bij promotionele activiteiten. 

- De prijswinnaars geven Prénatal Moeder & Kind B.V. toestemming om zijn of haar naam en 

foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met dit kansspel. De winnaars 

zullen hun medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Prénatal Moeder & Kind 

B.V. verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die 

zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Prénatal Moeder & 

Kind B.V. heeft daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding anders dan de 

toegekende prijs. 

- Prénatal Moeder & Kind B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van 

mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien 

deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen. 

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

Facebook of Instagram. 

- Prénatal kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. 

- Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan 

externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen.  

- Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een 

nieuwe winnaar aangewezen.  

- Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.  

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.  

- Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar 

customer-care@prenatal.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie.  
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