
                         
                 
Actievoorwaarden Simpel zomer-hussel-puzzel 
Win een zandvrij strandlaken 

 

Actievoorwaarden 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Simpel zomer-hussel-puzzel’ die wordt georganiseerd 
door Simpel.nl BV, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam. 

Met de actie ‘Simpel zomer-hussel-puzzel’ kan een zandvrij strandlaken gewonnen worden. De actie is 
opgezet om Simpel en diensten van Simpel te promoten.  

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden. 

Deelname 

1. Deelname aan de prijzenactie is mogelijk in de actieperiode die loopt van 1 juli 2020 t/m 21 juli 2020. 

2. Deelname aan de prijzenactie is gratis. Om deel te mogen nemen moet je woonachtig zijn in Nederland. 

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze prijzenactie.  

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 
deelname aan deze prijzenactie.  

5. De prijzen bestaan uit 3 zandvrije strandlakens. 

Speelwijze en bekendmaking 

6. Een winnaar van de prijzenactie moet als deelnemer een juiste oplossing hebben ingezonden naar 
spel@simpel.nl.  

7. Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen. 

8. Uit alle deelnemers zal een deskundige jury 3 winnaars selecteren. 

9. De prijzen worden tussen 30 juli en 15 augustus door Simpel bekend gemaakt aan de winnaars. De 
winnaars worden bekend gemaakt via de Facebookpagina van Simpel voor 15 augustus 2020. 

10. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een 
geschil ontstaat tussen een deelnemer en Simpel, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. Aan de 
publicatie van de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 

11. Simpel behoudt het recht om een prijs niet uit te keren of toe te kennen. 

12. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde 
prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door de deelnemer vervalt 
deze aan Simpel. 

 

 



Aansprakelijkheid 

13. Simpel en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de 
deelnemer in het kader van de actie. 

14. Simpel stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking 
bevinden. Simpelverleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) 
gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder 
begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).  

15. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door Simpel worden vastgesteld, zal de 
deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden 
overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald. 

Privacy 

16. De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens kunnen door Simpel 
worden gebruikt voor marktonderzoek of marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot diensten 
van Simpel. De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens zullen door 
Simpel uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de actie. Na afloop van de actie 
zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. Meer informatie over verwerkingen van 
persoonsgegevens die plaatsvinden bij Simpel is te vinden in het Simpel privacy statement op de website 
van Simpel. 

17. Aan deze actie kunnen tevens reclame-activiteiten in diverse vormen zijn verbonden. Indien een 
deelnemer hierin niet wenst te participeren, dient hij/zij dit direct door te geven aan Simpel. 

Eindbepalingen: 

18. Simpel behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande 
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te 
zijn jegens de deelnemers. 

19. Op deze actie en de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 


