Actievoorwaarden Paasactie social media (extern) Floriway
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Paasactie social media (extern) 2022’ (hierna te
noemen ‘actie’). Deze actie wordt georganiseerd door Floriway BV en de daarbij aangesloten
vervoerders: De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans (hierna te noemen ‘Floriway’).

Algemeen












Deze actie loopt van 1 april 2022 tot en met 18 april 2022.
Elk in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Alle
medewerkers, alsmede uitzendkrachten, van Floriway, zijn uitgesloten van deelname. Voor
hen wordt een aparte, soortgelijke actie georganiseerd.
Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
Floriway behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop
te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Hoewel deze actie wordt genoemd op Facebook en Instagram, hebben deze bedrijven op
geen enkele wijze te maken met deze actie. Deze actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd
of beheerd door Facebook of Instagram.
De winkel waar de paaseieren en de winkel waar de miniaturen zijn gekocht hebben op geen
enkele wijze te maken met deze actie. De actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of
beheerd door de desbetreffende winkels.
Floriway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de actie.
Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan de actie zoals beschreven in deze voorwaarden.

Deelname









Deelnemen kan door een reactie te plaatsen onder de actiepost op de Facebookpagina van
Floriway of de Instagrampagina van Floriway. De pagina's van De Winter Logistics, Van Zaal
Transport en Wematrans verwijzen slechts naar de actie, reacties onder posts op deze
pagina's dingen niet mee naar de prijs.
Om de deelname compleet te maken moet de deelnemer een volger zijn van de Floriway
pagina op Facebook of Instagram.
Een deelnemer mag op één van de twee platformen meedoen aan de actie. Indien een
deelnemer toch op beide platformen reageert, kiest Floriway welke van de twee reacties als
geldig wordt gezien.
Over de prijzen en de uitreiking daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt
Floriway zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
Floriway, evenals haar gelieerde entiteit, zijn niet verantwoordelijk
voor het ontvangen van de inzending en kan niet aansprakelijk voor gesteld voor late
leveringen, kosten, schade, ongevallen, ongeacht de aard of oorzaak ervan, te wijten aan
deelname van deze actie, de toekenning van de prijs en de ontvangst en het gebruik van de
prijs in welke vorm dan ook.

Prijzen












De prijs is een Floriway miniatuur truck. Er zijn twee prijzen te verdelen: één op Facebook en
één op Instagram.
Deelnemers raden hoeveel paaseieren er in het object op de foto zitten. De persoon
waarvan zijn/haar antwoord het dichtst bij het correcte antwoord zit en voldoet aan alle
actievoorwaarden, wint de prijs.
Als meerdere personen hetzelfde antwoord hebben gegeven en dat het winnende antwoord
is, wordt er geloot tussen deze deelnemers.
Floriway behoudt zich te allen tijde het recht voor een prijs zonder voorafgaande
mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
De winnaars worden schriftelijk (digitaal) op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs.
Als jij hebt gewonnen, stuur ons dan jouw contactgegevens toe. We kunnen de prijs anders
niet aan jou uitreiken.
Winnaars worden uiterlijk 1 mei op de hoogte gebracht.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn niet overdraagbaar.
Over de prijs en uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
In verband met wetgeving maken in principe alleen personen woonachtend in Nederland
kans op prijzen.

Gegevens






Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens correct, up-to-date en
volledig zijn. Zonder correcte gegevens kunnen we jou niet op de hoogte stellen van de
gewonnen prijs en de prijs niet uitreiken.
Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.
De uitslag – waaronder jouw naam en antwoord – wordt gepubliceerd op onze social media
en website. Mogelijk nemen media dit over.
De gewonnen prijs kan worden opgehaald bij Van Zaal Transport, De Winter Logistics of
Wematrans.

Contact


Dit is een actie van Floriway BV Voor meer informatie en vragen aangaande deze actie kan
contact worden opgenomen met de communicatieafdeling van Floriway via
communicatiefloriway@gmail.com.

