
Actievoorwaarden m.b.t. de Alprokon Strandballen Zomeractie 2021:Actievoorwaarden m.b.t. de Alprokon Strandballen Zomeractie 2021:  

• • De actie loopt van 12-07-2021 t/m 27-08-2021.De actie loopt van 12-07-2021 t/m 27-08-2021.
• • Deelname aan de actie is gratis. Deelname aan de actie is gratis. 
• • De gratis aangeboden giveaways zijn niet inwisselbaar voor contanten.De gratis aangeboden giveaways zijn niet inwisselbaar voor contanten.
• • Tijdens bovengenoemde actieperiode wordt per bestelde Prefab deurnaald 1 gratis strandbal geleverd.  Tijdens bovengenoemde actieperiode wordt per bestelde Prefab deurnaald 1 gratis strandbal geleverd.  

(zolang de voorraad strekt.)(zolang de voorraad strekt.)
• • Met de RODE strandbal verdient u een gratis gevulde Alprokon Koeltas. Post een leuk zomers moment met de RODE Alprokon Met de RODE strandbal verdient u een gratis gevulde Alprokon Koeltas. Post een leuk zomers moment met de RODE Alprokon 

strandbal met #Alprokon #AlprokonStrandbal op uw eigen social media en mail deze naar marketing@alprokon.com onder strandbal met #Alprokon #AlprokonStrandbal op uw eigen social media en mail deze naar marketing@alprokon.com onder 
vermelding van “Alprokon Zomeractie 2021, ik heb een rode bal ontvangen!”.  Vermeld in de e-mail uw contact-/  vermelding van “Alprokon Zomeractie 2021, ik heb een rode bal ontvangen!”.  Vermeld in de e-mail uw contact-/  
adresgegevens, dan ontvangt u een goed gevulde Alprokon Koeltas cadeau.adresgegevens, dan ontvangt u een goed gevulde Alprokon Koeltas cadeau.

• • Geen rode strandbal ontvangen? Dan maakt u nog steeds kans op een gratis goed gevulde koeltas. Post een leuk zomers  Geen rode strandbal ontvangen? Dan maakt u nog steeds kans op een gratis goed gevulde koeltas. Post een leuk zomers  
moment met de Alprokon strandbal met #Alprokon #AlprokonStrandbal op uw eigen social media en mail deze naar  moment met de Alprokon strandbal met #Alprokon #AlprokonStrandbal op uw eigen social media en mail deze naar  
marketing@alprokon.com onder vermelding van “Alprokon Zomeractie 2021, ik doe mee aan de ballen actie!”.  Vermeld in marketing@alprokon.com onder vermelding van “Alprokon Zomeractie 2021, ik doe mee aan de ballen actie!”.  Vermeld in 
de e-mail uw contact-/ adresgegevens, Een onafhankelijke jury beloond de 5 leukste inzendingen met een goed gevulde de e-mail uw contact-/ adresgegevens, Een onafhankelijke jury beloond de 5 leukste inzendingen met een goed gevulde 
koeltas. De uitreiking hiervan vindt plaats in September 2021.koeltas. De uitreiking hiervan vindt plaats in September 2021.

• • Per persoon kunt u maximaal 1x deelnemen aan de actie, er wordt maximaal 1 attentie per persoon/adres verstuurd.Per persoon kunt u maximaal 1x deelnemen aan de actie, er wordt maximaal 1 attentie per persoon/adres verstuurd.
• • Deelname aan de actie verplicht deelnemer om correcte, actuele en complete informatie aan te leveren.  Deelname aan de actie verplicht deelnemer om correcte, actuele en complete informatie aan te leveren.  

Alprokon is ten allen tijde gerechtigd om bewijs van juistheid van deze gegevens op te vragen.Alprokon is ten allen tijde gerechtigd om bewijs van juistheid van deze gegevens op te vragen.
• • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
• • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
• • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie.  De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie.  

Alprokon mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.Alprokon mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
• • Bij het insturen van uw gegevens voor de Alprokon Koeltas wordt u automatisch aangemeld voor de Alprokon nieuwsbrief.Bij het insturen van uw gegevens voor de Alprokon Koeltas wordt u automatisch aangemeld voor de Alprokon nieuwsbrief.
• • Binnen enkele weken zal de koeltas per post worden geleverd.Binnen enkele weken zal de koeltas per post worden geleverd.
• • De giveaways worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Alprokon is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare De giveaways worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Alprokon is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare 

of verborgen gebreken aan de giveaways noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de giveaways.of verborgen gebreken aan de giveaways noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de giveaways.
• • Alprokon is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, Alprokon is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, 

staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de attentie.staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de attentie.
• • Alprokon behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen.Alprokon behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
• • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u mailen naar marketing@alprokon.com.  Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u mailen naar marketing@alprokon.com.  

Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. Alprokon zal zo spoedig mogelijk reageren.Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. Alprokon zal zo spoedig mogelijk reageren.
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