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Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door A8 zijn georganiseerd
en gepubliceerd worden via de actiestickers op de aubergine verpakking en op de
website www.aubergine.nl
Deze promotie actie loopt van 15 april t/m 31 juli 2019 en elke deelnemer kan maximaal 1
maal meedoen.
Door deel te nemen aan de winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze
deelname voorwaarden.
Elke deelnemer moet deelnemen op de website www.aubergine.nl/actie. De deelnemer
dient zijn of haar voornaam, achternaam, emailadres en woonplaats in te vullen, alsmede
antwoord te geven op de vragen in het formulier.
De NAW-gegevens en het e-mail adres van deelnemers worden alleen gebruikt voor
deze promotieactie. Ze worden niet aan derden verstrekt.
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van A8, leden van A8 en aangesloten
telersverenigingen en handelshuizen.
De prijs van deze actie bestaat uit een ‘tegoedbon’ te besteden in kookwinkels in
Nederland (n.t.b.). De tegoedbon heeft een waarde van € 250.
De winnaar van actie wordt gekozen aan de hand van een loting.
De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
De winnaar wordt uiterlijk 20 augustus 2019 op de hoogte gebracht via e-mail.
Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt
op de website www.aubergine.nl en in door A8 uitgebrachte persberichten.
Vragen of opmerkingen m.b.t. deze promotie worden alleen behandeld mits deze gericht
zijn aan: info@a-acht.nl.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie, voor
communicatie m.b.t deze promotie actie, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
A8 en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door A8 zijn niet aansprakelijk voor
enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie
actie.
Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en
betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor A8.
Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of
kennis genomen van de voorwaarden.
Deze promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.

