ACTIEVOORWAARDEN APPLE BANDIT – WIN EEN CIDER BALLONVAART
Algemeen
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “WIN EEN CIDER BALLONVAART” van Apple
Bandit namens Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te
kennen aan deelnemers, ter promotie van Apple Bandit Juicy Apple en Apple Bandit Classic
Apple.
Deelname
 Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd de
hierna te noemen personen.
 Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei
wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 De deelname aan deze actie is gratis. HEINEKEN brengt geen communicatiekosten in rekening.
 De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
Actieperiode en speelwijze
 Deelname kan van 13-08-2018 tot en met 18-11-2018.
 Deelnemer aan de actie is eenieder die voldoet aan de voorwaarden en via de site
www.cider.nl/ballonvaart deelneemt aan de actie.
 Omschrijving actie:
o Koop een 6-pack Apple Bandit Juicy Apple of Apple Bandit Classic Apple.
o Vind de unieke code aan de binnenkant van de 6-pack en vul deze in op
www.cider.nl/ballonvaart.
o Maak kans op een spectaculaire ballonvaart boven de Aubel Vallei.
Prijzen
 De organisator van de actie heeft op voorhand alle momenten vastgesteld waarop winnaars
worden bepaald over de gehele actieperiode. Voor elk win-moment is er één ballonvaart te
winnen. De eerste inzending die tijdens of het snelst na het vastgesteld win-moment is
verzonden, zal de prijs winnen. De win-momenten zijn zodanig bepaald dat 70 deelnemers over
de gehele actieperiode een ballonvaart kunnen winnen.
 De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
In totaal zijn er 70 winnaars, welke ieder één persoon (minimaal 18 jaar) mogen meenemen. De
waarde per verzorgde ballonvaart bedraagt: € 430,- per 2 personen (inclusief BTW).
De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt ca. € 27.000,- inclusief BTW.
 De winnaars krijgen persoonlijk bericht per email, met daarin alle gegevens over het evenement,
de ballonvaart en de betreffende data. Zodra de datum voor de ballonvaart definitief is zal een
digitale voucher verstuurd worden per email.
 Mocht het weer niet geschikt zijn voor het uitvoeren van de ballonvaart, zal een alternatieve
datum aangeboden worden.
 De winnaar dient de email met digitale voucher goed te bewaren.
 Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 Alle prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten.

 Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.
 De ballonvaart wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in
ballonvaarten. De winnaars krijgen nader bericht van dit bedrijf. Op de ballonvaart zijn de
voorwaarden van dit bedrijf van toepassing.
 Vragen en klachten over de ballonvaart kunnen kenbaar worden gemaakt door een mail te
sturen naar Sky Ballonvaarten, t.a.v. team Apple Bandit o.v.v. Team Apple Bandit –
astrid@skyballonvaarten.nl, Gilzerbaan, 5032 VD Tilburg. 06-20404680.
Overig
 Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van
redenen te wijzigen.
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht
voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht
en/op een prijs te laten vervallen.
 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft
HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden
besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 De ingevoerde code dient bewaard te worden tot ten minste 1 maand na afloop van de actie.
 Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de winnaar.
 Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar
HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. Apple Bandit – Win een cider Ballonvaart,
antwoordnummer 46465, 1060 WD Amsterdam. 0800-0866 (gratis) of www.applebandit.nl.
Aansprakelijkheid
 HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door
HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen of eventuele schade die ondervonden wordt in verband met de ballonvaart.
 HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
Privacy
 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden
opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder
toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan
waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 De gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te
maken, de respons op onze acties te meten en om in de toekomst informatie te geven over onze
producten en diensten. Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om
productinformatie en acties te ontvangen.
 Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de
publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele
doeleinden te gebruiken.
Slotbepalingen

 Apple Bandit is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.

