
Actievoorwaarden win-actie Preuvenement 2019 
 

Win-actie 

1. Je neemt deel aan deze actie door het online actieformulier in te vullen bij de ‘DNK Spot’ tijdens het 

Preuvenement op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019. 

2. In totaal worden er drie prijzen onder de deelnemers verloot. Namelijk, een reischeque ter waarde van 

€250,- van Bakker Reizen, twee keer stylingadvies en shoptegoed van Blom Damesmode a €100,- en 
een cadeaubon ter waarde van €150,- van Ammarens Woondesign. De loting zal op onpartijdige wijze 

plaatsvinden. 

 

Deelname 

3. De actie loopt van zaterdag 24 augustus 2019 tot en met zondag 25 augustus 2019.  

4. De trekking van de winnaars vindt binnen twee weken na het Preuvenement plaats . De winnaars 

ontvangen hierover persoonlijk bericht per e-mail. De prijs zal op afspraak overhandigd worden in De 

Nieuwe Kolk.  

5. De gevraagde persoonlijke gegevens dienen door de deelnemer volledig en correct ingevuld te worden.  

Is dit niet het geval, dan wordt men uitgesloten van deelname. 

6. De uitslag wordt aan alle deelnemers bekend gemaakt in een nieuwsbrief. De winnaars gaan ermee 
akkoord dat zijn of haar voornaam, achternaam en woonplaats hierin wordt vermeld. 

7. Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. 

8. Per persoon mag er één keer deelgenomen worden aan de actie. 

9. Medewerkers van DNK zijn uitgesloten van deelname. 

 
Prijzen  

10. De cheques van de drie prijzen worden bij de balie van DNK uitgereikt aan de winnaar. Van de uitreiking 

worden foto’s gemaakt voor uitingen op de website en  social media van DNK. 

Hieronder volgen de voorwaarden die geldig zijn per prijs, zoals opgesteld door de aanbieder:  

Reischeque t.w.v. €250,-  

11. De reischeque is alleen te besteden bij Bakker Reizen in Assen of Hoogeveen  

12. De reischeque is geldig tot 1 jaar na uitgifte. 

13. De winnaar dient het bedrag van de reischeque in één keer als volledig bedrag in te wisselen.  

14. De winnaar mag het bedrag voor elke aankoop bij Bakker Reizen besteden. 

15. Is het bedrag dat wordt besteed bij Bakker Reizen lager dan het bedrag op de reischeque, dan krijgt de 

winnaar het verschil niet in contanten uitbetaald. 

16. De reischeque is niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. 

Twee keer stylingadvies en shoptegoed à €100,-  

17. De cheque is alleen in te leveren bij Blom Mode in Assen  

18. De cheque is geldig tot en met 31 december 2019. 

19. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten. 

Shoptegoed €150,- Ammarens Woondesign  

20. Deze cadeaubon is alleen te besteden bij Ammarens Woondesign in Assen en is geldig tot een half jaar 

na uitgifte.  

21. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten en kan niet gebruikt worden met andere kortingsacties 

of afgeprijsde artikelen. 

22. Het bedrag van de cadeaubon dient in een keer als volledig bedrag te worden ingewisseld.  

23. Is het uitgegeven bedrag lager dan het bedrag op de cadeaubon, dan krijgt de winnaar het verschil niet 

in contanten uitbetaald.  

 

 

 



Overige bepalingen  

24. DNK behoudt zich het recht voor om deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf 

van reden in te trekken of te wijzigen. 

25. De gegevens die de deelnemer op het online formulier heeft ingevuld worden door DNK gebruikt om de 

deelnemer middels nieuwsbrieven en mailingen te informeren over het aanbod van DNK. Afmelden voor 

de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de uitschrijf-link onderaan de nieuwsbrief. 

26. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 


