Actievoorwaarden Winactie Mekkafood
Doe mee en win een reischeque met bestemming naar keuze ter waarde van 2.000 Euro of
een van de andere 250 prijzen. Koop een Mekkafood product en ga naar de actiepagina:
www.mekkafood.com/nl/actie en maak kans!
Deze actie loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op de actie “Maak kans op een reischeque of een van de andere 250 prijzen”,
(hierna: actie), die wordt georganiseerd door het merk Mekkafood dat een merk van Pure
Ingredients B.V. is, gevestigd aan Huiskensstraat 50 in Venlo (hierna Mekkafood).
Algemeen
Deelnemen aan de actie kan door iedereen woonachtig in Nederland. Personen onder de 18
jaar zijn uitgesloten van de actie. Deelname aan de actie is gratis (bij aankoop van 1
willekeurig Mekkafood product). Medewerkers van Mekkafood zijn uitgesloten van
deelname. Indien het vermoeden ontstaat dat de deelnemer de indruk wekt onjuist gebruik
te maken van deze actie, kan Mekkafood actie ondernemen en het gebruik van de actie
terugtrekken.
Persoonlijke gegevens
Om mee te doen aan de actie kan worden gevraagd naar persoonlijke gegevens (zoals:
naam, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres). De persoonsgegevens die je
ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere
(marketing)doeleinden worden gebruik, conform onze privacyverklaring. Buiten Mekkafood
worden je persoonsgegevens niet aan derden versterkt, tenzij anders is aangegeven en/of
noodzakelijk voor het uitreiken van de prijzen. Door deel te nemen aan deze actie garandeer
je dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De
persoonsgegevens die bij deze actie worden vergaard, worden door Mekkafood opgeslagen
conform het privacy beleid (zie PDF ‘Privacy Statement’). Op de actie is de Privacyverklaring
van Mekkafood van toepassing die te vinden is op
https://www.mekkafood.com/nl/mekkafood-privacy-statement/ . Op de aan Mekkafood
verstrekte gegevens is de privacyverklaring en cookieverklaring van toepassing. Mekkafood
is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en
bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die
Mekkafood over jou verwerkt (hierna aangeduid als ‘persoonsgegevens’) wordt dan ook met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mekkafood houdt zich daarbij
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming
persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
Mekkafood, Huiskensstraat 50, 5916 PN te Venlo.
Hoe en wanneer kun je meedoen?
Deze actie loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019. Zo maak je kans op de
reischeque of een van de andere 250 prijzen:
● Koop een willekeurig Mekkafood product.
● Bewaar de kassabon.
● Ga naar bovenstaande link.

● Vul persoonsgegevens en kenmerken (foto) van de kassabon in. Dit is mogelijk tot en
met 31 januari 2019.
● Je maakt nu kans op een reischeque ter waarde van 2.000 Euro of een van de andere
250 prijzen.
● Je mag zo veel keer als je wilt meedoen aan deze actie door een nieuw Mekkafood
product te kopen.
Aanwijzing van de winnaars
De winnaars van de actie zullen willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald, op 5
februari 2019. Met de winnaars van de actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen
voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze bekend
worden gemaakt (bijvoorbeeld op een website). Indien een prijs buiten de schuld van
Mekkafood niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar,
verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van
Mekkafood. Indien je een prijs gewonnen hebt moet je de kassabon aan Mekkafood kunnen
tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, vervalt jouw recht op de prijs
onmiddellijk. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Prijzen
Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs, vervalt deze aan Mekkafood.
Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen
contanten, goederen of andere prijzen en/of diensten. Uitzonderingen op de
overdraagbaarheid zijn, afhankelijk van de omstandigheden, na overleg met Mekkafood
mogelijk. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal
Mekkafood deze belasting voldoen. Mekkafood is niet aansprakelijk voor de afhandeling,
geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. Mekkafood is niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, dat verband houdt met de actie,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de door haar, uitgekeerde prijzen; het wijzigen,
onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; het onrechtmatig
gebruik van onze systemen door een derden.
Auteursrechten en medewerking
Als mogelijke winnaar geef je Mekkafood hierbij toestemming om naam en/of
beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar, te gebruiken voor uitingen die te
maken hebben met deze actie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming
Mekkafood de website of de inhoud daarvan, geheel of in delen, te reproduceren in welke
vorm en mate dan ook.
Rechten Mekkafood
Mekkafood behoudt zich het recht om ten alle tijden uw deelname aan de actie te stoppen
indien u op enige wijze in strijd handelt met de voorwaarden of enige wettelijke
toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar
eigen inzicht en zonder dat Mekkafood hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Diversen

Mekkafood is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien het product niet meer in een
supermarkt voorradig is en er dus geen gebruik kan worden gemaakt van de actie. Indien de
kassabon kwijt is geraakt, wordt door Mekkafood geen kopie verstrekt. Deelname is enkel
mogelijk en toegestaan indien u over een geldige en originele kassabon beschikt. Let op:
bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de actie als bewijs
worden opgevraagd. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of
aanbiedingen.
(Zakelijke) aankopen die bij de groothandel (zoals Makro, Sligro en Hanos) gekocht zijn,
worden niet meegenomen in deze actie.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Wij adviseren daarom
om de voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling van deze
voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de
voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen als dan een nieuwe bepaling
vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de
strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze actie en
elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van
toepassing. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Contact
Mocht je nog vragen hebben over deze actie, stuur dan een e-mail naar:
info@pureingredients.eu. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of
opmerking. Mekkafood kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het
niet (tijdig) reageren op vragen. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan de
gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij de kansspelautoriteit.
Laatst gewijzigd op 2 oktober 2018.

