Actievoorwaarden Foute 500 Bingo Show 2021
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door
winkelcentrum Hasselo georganiseerde promotionele actie Foute 500 Bingo Show (hierna: "deze
Actie").
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid
van deze Actievoorwaarden.
1.3 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich
meebrengen, zonder dat winkelcentrum Hasselo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en
staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door winkelcentrum Hasselo bekend gemaakt
worden via de website www.winkelcentrumhasselo.nl .
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
winkelcentrum Hasselo gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig
of vernietigbaar te zijn.
1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde
rechter.
2. De actie
2.1 Deze actie begint op donderdag 1 april 2021 en eindigt op vrijdag 30 april 2021 bij het sluiten van
de laatste winkel.
2.2 Bij iedere besteding van € 5,- in de winkels van winkelcentrum Hasselo ontvangt men één zegel, tot
een maximum van 5 zegels per keer. Er zijn twee verschillende kleuren zegels, roze en blauw. Bij
Albert Heijn, Aldi en Jumbo ontvangt men de roze zegels en bij de overige winkels de blauwe zegels.

2.3 Er kunnen negen zegels op de spaarkaart geplakt worden, waarvan drie roze zegels, drie blauwe
zegels en drie zegels met een kleur naar keuze (roze of blauw).

2.4 Ruil een correct volgeplakte spaarkaart gedurende de Actieweken (zie 2.1) in tegen een gratis
bingokaart bij Albert Heijn en Jumbo in het winkelcentrum. Met de bingokaart maakt men kans op een
van de 155 prijzen waaronder de 2 Super Hoofdprijzen.

2.4 Persoonlijk gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het aanschrijven
van de prijswinnaars; één week na de Foute 500 Bingo Show worden alle gegevens vernietigd.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die
beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze
wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Alleen correct volgeplakte spaarkaarten met 9 zegels kunnen ingeruild worden.
4. De prijzen
4.1 Het prijzenpakket bestaat uit:
SUPER HOOFDPRIJZEN
Volledige garderobe
t.w.v.
Giant fiets
t.w.v.
OVERIGE PRIJZEN
Iedere week brood + zak broodjes naar
keuze tot einde jaar
t.w.v.
Moschino horloge met swarovski kristallen t.w.v.
Beef-maker
t.w.v.
Pure leren ketting met zilveren hanger
met swarovski kristal
t.w.v.
Partyspeaker met dj controller
t.w.v.
Ray-Ban
t.w.v.
Breil edelstaal collier
t.w.v.
Vendoux horloge met zwarte leren band
en zirconia’s
t.w.v.
2 x boodschappenpakket
t.w.v.
Kadobon knip- en kleurbehandeling
t.w.v.
Kadobon gezichtsbehandeling
t.w.v.
7 x New looxs Vigo (dubbele fietstas)
t.w.v.
5 x jeans van Coj
t.w.v.
5 x ‘Dragon Box’
t.w.v.
10 x kadobon
t.w.v.
10 x kadobon
t.w.v.
10 x kadopakket
t.w.v.
6 x boodschappenpakket
t.w.v.
5 x shoptegoed
t.w.v.
5 x zonnebril
t.w.v.
5 x kadobon
t.w.v.
5 x kadobon
t.w.v.
5 x tegoedbon
t.w.v.

€ 899,00 ÉLÉGANT MODE
€ 899,00 DAMHUIS TWEEWIELERS
€ 200,00 ECHTE BAKKER WOUDA
€ 195,00 JUWELIER EDELSMID BILAN
€ 169,00 ALDI
€
€
€
€

145,00
138,00
130,00
119,00

JUWELIER EDELSMID BILAN
ALDI
TER BRAAK OPTIEK
JUWELIER EDELSMID BILAN

€ 119,00 JUWELIER EDELSMID BILAN
€ 100,00 JUMBO LEUSSINK HASSELO
€ 85,00 ASSINK PURE IDENTITY
€ 75,00 ASSINK PURE IDENTITY
€ 71,95 DAMHUIS TWEEWIELERS
€ 59,99 ÉLÉGANT MODE
€ 53,00 KYOTO SUSHI
€ 50,00 ELFERINK FASHION
€ 50,00 HOMEGIFTS & FASHION
€ 50,00 SHOEBY
€ 50,00 JUMBO LEUSSINK HASSELO
€ 50,00 UW GROENTEMAN EDDY WEEGINK
€ 50,00 PEARLE OPTICIENS
€ 50,00 VISSPECIAALZAAK DE FRENS
€ 50,00 ZUIVELHOEVE/LIMBURGIA HASSELO
€ 50,00 PATRICK’S

5 x verrassingspakket
t.w.v.
5 x boeken uitzoeken
t.w.v.
5 x kadobon voor gehele collectie
t.w.v.
5 x Albert Heijn kadobon
t.w.v.
5 x complete bbq voor 4 personen
t.w.v.
5 x waardebon cafetaria
t.w.v.
5 x waardebon ijssalon
t.w.v.
5 x kadobon
t.w.v.
5 x kadobon zolen en hakken heren
+ onderhoud
t.w.v.
4 x kadobon
t.w.v.
2 x kadobon
t.w.v.
Stedenreis boekje
t.w.v.
Diamond painting set
t.w.v.
Spellen set
t.w.v.
Mannen pakket
t.w.v.
School set
t.w.v.
Vrouwen pakket
t.w.v.
‘Dagboek van een muts’ boeken
t.w.v.
Knuffels
t.w.v.
Topmodel pakket
t.w.v.
SES jongens knutselpakket
t.w.v.
Bakkerspakket met extra verrassing
t.w.v.
10 weken brood + zak broodjes naar keuze
10 weken brood + 2 gebakjes naar keuze
10 weken brood naar keuze + een pakje
Twentsche krentenwegge

€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

HEMA
CIGO POSTKANTOOR HASSELO
DIERSPECIALIST HENK & PETER
ALBERT HEIJN
KEURSLAGER POTS
CAFETARIA & IJSSALON HASSELO
CAFETARIA & IJSSALON HASSELO
MEDIKAMENTE DIE GRENZE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

NAAFS SCHOENREPARATIE
ÉLÉGANT MODE
TER BRAAK OPTIEK
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
VRIJETIJDSSHOP HASSELO
ECHTE BAKKER WOUDA
ECHTE BAKKER WOUDA
ECHTE BAKKER WOUDA
ECHTE BAKKER WOUDA

Alle bedragen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.
4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.
5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de
Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een
prijs.
5.2 Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden uitgenodigd hun gewonnen prijzen in de
betreffende winkels op te halen.
5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor
geld of voor andere goederen of diensten van winkelcentrum Hasselo. Bij weigering of niet
aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd.
5.5 Gebruik van de door winkelcentrum Hasselo ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en
risico van de winnaars. Winkelcentrum Hasselo kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van
deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit
6.1 Winnaars geven winkelcentrum Hasselo toestemming gefotografeerd te worden tijdens de
overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar
hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die
zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van winkelcentrum Hasselo heeft
daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij
winkelcentrum Hasselo.

