
Actievoorwaarden Heftige Hasselo Weken 2023
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door
winkelcentrum Hasselo georganiseerde promotionele actie Heftige Hasselo Weken (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 zaterdag 18 maart 2023 en eindigt op zondag 16 april 2023.

2.2 Bij iedere € 5,- aan aankopen in de winkels van winkelcentrum Hasselo ontvangt de klant een

zegel. Er zijn twee verschillende kleuren zegels, paars en groen. Bij Albert Heijn, Aldi en Jumbo

Leussink ontvangt de klant een paarse zegel en bij de overige winkels een groene zegel.

2.3 Er kunnen negen zegels op de spaarkaart geplakt worden, drie paarse zegels, drie groene zegels

en drie zegels met een kleur naar keuze.

2.4 Met een volle spaarkaart maakt de klant kans op de Super Hoofdprijs, de Hoofdprijzen en 64

overige prijzen.

2.5 De klant kan de volle en volledige ingevulde spaarkaarten, voorzien van naam- en
adresgegevens, gedurende de Actieweken (zie 2.1) in één van de vier inleverbussen stoppen die
verspreid over het winkelcentrum staan.
2.6 Persoonlijk gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het aanschrijven

van de prijswinnaars; twee weken na afloop van de actie worden alle gegevens vernietigd.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige 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 volledig ingevulde spaarkaarten met 9 zegels worden in behandeling genomen.
4. De prijzen
4.1 Het prijzenpakket bestaat uit:

http://www.winkelcentrumhasselo.nl


SUPER HOOFDPRIJS
Giant E-Bike Entour E+ 1 t.w.v. € 2.249,- DAMHUIS TWEEWIELERS

HOOFDPRIJZEN
Fashion-cadeaubon t.w.v. € 250,- ELEGANT MODE
Fashion-cadeaubon t.w.v. € 250,- QINN WOMENSWEAR
Fashion-cadeaubon t.w.v. € 250,- SHOEBY
Fashion-cadeaubon t.w.v. € 250,- TER STAL

OVERIGE PRIJZEN
6 x cadeaubon t.w.v. € 25,- BEIMER MEAT
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- ALBERT HEIJN
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- ALDI
4 x waardebon t.w.v. € 25,- ASSINK PURE IDENTITY
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- CAFETARIA & IJSSALON HASSELO
4 x boeken en/of tijdschriften t.w.v. € 25,- CIGO POSTKANTOOR HASSELO
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- DIERSPECIALIST HENK & PETER
4 x bakkerspakket t.w.v. € 25,- ECHTE BAKKER WOUDA
4 x waardebon t.w.v. € 25,- UW GROENTEMAN EDDY WEEGINK
4 x verrassingspakket t.w.v. € 25,- HEMA
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- HOMEGIFTS
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- MEDIKAMENTE DIE GRENZE
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- PATRICK’S
2 x zonnebril t.w.v. € 50,- PEARLE OPTICIENS
4 x cadeaubon t.w.v. € 25,- ZUIVELHOEVE LIMBURGIA
4 x pakket t.w.v. € 20,- VRIJETIJDSSHOP HASSELO

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 om op zaterdag 22 april 2023
om 11.00 uur hun gewonnen prijs 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 en 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.


