
1. Koop van 13 augustus 2017 tot en met 19 augustus 2017 een 15 pack Wicky Original bij 
Dirk van den Broek. 

2. Bewaar je kassabon!  
3. Vul hieronder jouw gegevens in en upload jouw kassabon. Bij het uploaden van de 

kassabon dienen de volgende zaken duidelijk afgebeeld te zijn:  
o Datum kassabon 
o Nummer van de kassabon 
o Aantal gekochte 15 packs Wicky 

4. Bevestig je inschrijving! Je ontvangt een bevestiging van jouw deelname per e-mail.  
5. Het uploaden en opsturen van de kassabon kan tot en met zondag 17 september 2017. 

Kassabonnen die later worden ingestuurd, worden niet in meegenomen in de loting.  
6. Je dient minimaal 12 jaar oud te zijn om deel te nemen. Ben je jonger dan 12 jaar? 

Dan kun je je ouders en/of verzorgers vragen voor jou deel te nemen.  
7. Deelname is altijd gratis. 
8. De loting vindt plaats op vrijdag 29 september 2017. Wicky neemt persoonlijk contact 

op met de winnaars. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen 
bericht. 

9. De voorwaarden zijn te downloaden via onderstaande link.  

Klik hier om alle voorwaarden te downloaden. 

 

10. De actie is alleen geldig bij de aankoop van kleine pakjes (0,2 liter) Wicky Original 
(15pack). 

11. Eén jaar lang gratis Wicky bestaat uit 365 pakjes Wicky van 0,2 liter, inclusief een 
leuke Wicky rugzak! De pakjes worden in twee delen geleverd, in verband met de 
houdbaarheid. Uiteraard bepaal je zelf welke smaken je wilt ontvangen! 

12. Per gekochte multipack maak je één keer kans. Dus als je vier multipacks koopt, kun 
je vier keer meespelen en maak je dus ook vier keer kans op één jaar gratis Wicky. 

13. Je mag zo vaak meespelen als je wilt, maar elke kassabon is maar één keer geldig. 
14. De winnaars worden bepaald door middel van loting. Wicky zal de gelukkige winnaars 

van deze actie op vrijdag 29 september 2017 via haar website www.wicky.nl bekend 
maken. Winnaars dienen hun prijs te claimen vóór 1 december 2017.  

15. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig en juist zijn. Een 
deelname is actief zodra het deelnameproces volledig is doorlopen. 

16. Wicky neemt persoonlijk contact op met de prijswinnaars. Deelnemers die geen prijs 
hebben gewonnen ontvangen geen bericht. 

17. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
18. Wicky is te allen tijde bevoegd om deelnames die frauduleus of onrechtmatig 

handelen van deelname uit te sluiten. 

19. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de aanbieders (inclusief 
dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele 



participanten aan de win-actie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) 
behoren hiertoe. 

20. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met 
een vergelijkbare waarde. 

21. Wicky kan bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken 
om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit. 

22. Wicky is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de win-actie te 
wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, 
te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de 
aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens 
de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de aanbieder op 
passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.  

23. Wicky heeft de mogelijkheid de winactie te verlengen. 
24. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gesteld 

via www.wicky.nl/contact. Vermeld daarbij altijd de naam van de win-actie. De 
aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren. 

25. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Wicky om 
hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking, voor promotionele 
doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, 
via Social Media en de nieuwsbrief. 

26. In gevallen waarin de actie voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Wicky. 
27. Deelnemers dienen de kassabon(nen) van Dirk van den Broek waarmee zij meespelen 

te bewaren. Elke winnaar dient de originele kassabon te kunnen overhandigen om de 
prijs in ontvangst te mogen nemen. Indien de originele kassabon niet overhandigd kan 
worden, zal de prijs aan iemand anders toegekend worden. Een kopie geldt niet als 
een geldige kassabon. 

28. Slecht leesbare en onleesbare kassabonnen worden uitgesloten van de loting. Indien 
ingevulde contactgegevens niet juist blijken te zijn, heeft Wicky de mogelijkheid 
deze deelnemer uit te sluiten bij de loting. 

29. Wicky en Dirk van den Broek zullen de gegevens voor deze actie onder geen enkele 
voorwaarde verstrekken aan derde personen. De persoonsgegevens blijven eigendom 
van Dirk van den Broek en zullen door Wicky niet worden gebruikt voor andere 
(commerciële) doeleinden dan deze actie. 

30. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 

http://www.wicky.nl/contact

