Met elke bestelling maak je méér kans om € 350,- te winnen!
Via onze Facebookpagina wordt - elke maand - een nieuwe
winnaar bekendgemaakt!

Algemene spelvoorwaarden

Deze winactie wordt je aangebonden door:
Eazie BV
Schuttersveld 2-4
2316 ZA te Leiden
Letstalk@eazie.nl
Wat kan je winnen?
Elke maand is er één prijs, namelijk 350 euro. De winnaar ontvangt deze niet als eazie
giftcard/waardebonnen, maar ‘handje contantje’ oftewel: De winnaar ontvangt gewoon
driehonderdvijftig euro!
Hoe je kans maakt op 350 euro

Je maakt kans op het winnen van 350 euro door een bestelling te plaatsen op
shop.eazie.nl.
Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een bestelling voor bezorging of
afhalen.
Geannuleerde bestellingen maken geen kans op het winnen van 350 euro.
Via de buttons ‘bezorgen’, ‘skip de wachtrij’ en delivery of afhalen’ kom je
automatisch terecht op shop.eazie.nl. Door op shop.eazie.nl een bestelling te
plaatsen gaat de deelnemer akkoord met deze spelvoorwaarden.
Kosten
Voor deelname aan deze winactie worden – naast het plaatsen van een bestelling – geen kosten in
rekening gebracht. Ook geen communicatiekosten. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik
van internet en telefonie zijn voor rekening van de deelnemer.

Looptijd
Elke maand is er een nieuwe trekking.
De 1e van de nieuwe maand start de looptijd voor de nieuwe trekkingsronde.
Looptijd van één trekkingsronde is dus gelijk aan de looptijd van één maand, waarna een nieuwe
trekkingsronde zal starten. Uiterlijk 4 weken na het einde van een maand zal de winnaar van de
voorgaande maand bekend worden gemaakt via de social media kanalen van eazie.

Trekking van een winnaar
Voor het trekken van de winnaar maken wij een overzicht van alle bestellingen die in de afgelopen
maand zijn geplaatst. Via Google random number generator wordt de winnaar gekozen.
Op deze manier heeft iemand die meer bestellingen plaatst dus méér kan om te winnen.
De winnaar is diegene van wie het telefoonnummer is dat bij de bestelling is geplaatst.
Wanneer er geen telefoonnummer is kijken wij naar het afgegeven e-mailadres.
Wanneer het na 7 dagen nog niet is gelukt om contact te krijgen met de winnaar dan vervalt zijn
recht op de prijs en zal eazie een nieuwe winnaar trekken.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van eazie en eenieder die op enige wijze
direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
Persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen op shop.eazie.nl ga je er mee akkoord dat wij je benaderen
wanneer je een prijs hebt gewonnen. De gegevens van bestellers worden voor geen enkel ander
einddoel verzameld of gebruikt. Ook niet voor een nieuwsbrief of andere marketingactiviteiten.
Alleen voor het benaderen van de winnaars.
Ben je jonger dan 16?
Wanneer je jonger bent dan 16 jaar dient een ouder ermee akkoord te zijn dat je meedingt voor
het winnen van 350 euro. Door het plaatsen van een bestelling op shop.eazie.nl geeft je aan dat je
16 jaar of ouder bent of dat een ouder er mee akkoord is dat je kans maakt op het winnen van 350
euro.
Kansspelbelasting
Bij een prijs van 350 euro is er geen sprake van kansspelbelasting.
De algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het promotionele
kansspel verkrijgbaar zijn te vinden op deze pagina. Wanneer je aanvullende vragen hebt of een
klacht dan kan je altijd contact opnemen met eazie via letstalk@eazie.nl. Vermeld hierbij a.u.b. ook
een telefoonnummer waarop wij contact kunnen opnemen, dit is natuurlijk niet noodzakelijk, maar
vaak wel handig in de communicatie.
Eazie zal vragen of klachten z.s.m. beantwoorden, uiterlijk binnen 5 werkdagen. E.e.a. zal
geschieden in overeenstemming met deze gedragscode handelt.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de Actie is voor eigen risico en rekening van de deelnemer.
Eazie is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of
verband houdende met de Actie.
In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van eazie dan zal deze aansprakelijkheid voor
enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,-- (zegge: honderd euro) per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of
bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) eazie of hun toeleveranciers.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie (waaronder, maar niet beperkt tot,
de intellectuele eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s,
software, audiovisueel materiaal en overige materialen) berusten bij eazie.
Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd
of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eazie.

Diversen

Eazie is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de
actie of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van
reden de Actie tussentijds stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze
aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. Eazie zal de deelnemer via de daarvoor
geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen
en/of stopzettingen.
Eazie is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling
deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie
[indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of
met enige toepasselijke wettelijke bepaling], zonder op enige wijze aansprakelijk te
zijn jegens deelnemers.
Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig
worden verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven
de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht. Eazie zal
de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling
waarvan de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij
de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling.
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing
uitsluitend bij de eazie.
Deze Actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotioneel
Kansspelen.
Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van
de beginselen van internationaal privaatrecht.
Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met de
Actie of deze spelvoorwaarden, hoe ook genaamd, worden exclusief voorgelegd aan
de rechtbank Haarlem.

