Actievoorwaarden Groente Op Maat Facebookcampagne
1. De acties “Ken jij iemand die voedsel verspilt? Tag deze persoon en WIN een jaar lang gratis
Groente op Maat!” (Optie 1) of “Ken jij iemand die net als jij voedsel verspilt? Tag deze persoon en
WIN SAMEN een jaar lang gratis Groente op Maat!” (Optie 2) (beide opties hierna te noemen de
Actie), worden georganiseerd door Postuma-Kampen (Postuma AGF), Spoorstraat 47, 8271 RG
IJsselmuiden
2. De Actie is geldig van 9 december 2016, 06:00 uur tot en met 11 december 2016, 23:59 uur (hierna
te noemen: “Actieperiode”).
3. Deelnemen aan de Actie kan door een reactie te geven op het Facebook bericht van deelnemende
bedrijven (zie opsomming 22 voor deelnemende bedrijven). Uit de reacties van de deelnemers, wordt
één winnaar gekozen door een jury van Postuma AGF (deze bestaat uit een aantal medewerkers van
Postuma AGF, actief onder het facebookaccount Groente Op Maat).
4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit:
Optie 1: De winnaar wint:12 maanden (vanaf 12 december 2016 t/m 12 december 2017) gratis
Groente Op maat. Dit bestaat uit maximaal twee keer per week gratis 200 (tweehonderd) gram
Groente Op Maat.
Dit zijn AGF producten op een door de AGF-specialist aangewezen plek/meubel.
Optie 2: De winnaars winnen elk:12 maanden (vanaf 12 december 2016 t/m 12 december 2017) gratis
Groente Op maat. Dit bestaat uit maximaal twee keer per week gratis 200 (tweehonderd) gram
Groente Op Maat. Dit zijn AGF producten op een door de AGF-specialist aangewezen plek/meubel.
5. De winnaar wordt bekendgemaakt middels een reactie van het Facebookaccount Groente Op Maat
op het originele Actiebericht en de tag van de betreffende persoon op Facebook.
6. Bij Optie 1 maakt de persoon die iemand tagged kans om te winnen.
Bij Optie 2 maken zowel de persoon die tagged als getagged wordt kans om te winnen.
Indien bij Optie 2 meerdere personen worden getagged maakt de eerst genoemde persoon kans om
te winnen.
7. Deelnemer dient minimaal 27 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.
8. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken.
Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
9. Postuma AGF behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te
sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.
10. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Postuma AGF, alsmede eventuele medewerkers
van Deelnemers ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors
of producenten).
11. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van
deelname.
12. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden
overdragen aan derden. De Prijs kan alleen worden verzilverd aan de door de AGF-specialist
toegewezen producten/meubel.
13. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door de AGF-specialist.

15. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. De AGF-specialist en Postuma AGF
zijn niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor
eventuele schade bij de levering van de Prijs.
16. Postuma AGF of AGF-specialist evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie
zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de
Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de
deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik
maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen
rekening. Postuma AGF en de AGF-specialist alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet
aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar,
direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen
Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of
genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of
gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.
17. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens de AGF-specialist
verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte
persoonsgegevens zullen door AGF-specialist in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt worden.
18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te
Zwolle.
19. Postuma AGF draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
20. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze
actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
21. Ieder individu mag éénmaal deelnemen aan de Actie. Bij meerdere reacties van dezelfde persoon
is de eerste reactie leidend.
22. Deelnemende AGF-specialisten zijn:
Ans Kros, Apeldoorn
Bennies, Castricum
Daan Hoedjes, Heerhugowaard
Daan Woltinge, Appelscha
De echte Groenteman William van der Vegt, Zwolle
De Frambozenboerderij, Drachten
De Groentemannen, Zwartsluis
De Lange, Genemuiden
De Smulderie, Bussum
De Vitaminebron (Zwaan), Spakenburg
Fruithandel Sikkens, Zuidlaren
Groente- en Fruithoek Zuidhorn, Zuidhorn
H & M Groente en Fruit (markt Bolsward)
H & M Groente en Fruit (markt Leeuwarden)
Hemmy van Haren, Groesbeek
Hermans, Herten
Jan Appelman, Huizen
John Bes, Nieuwe Niedorp
John Groente en Fruit, Bodegraven
Puur Natuur, Den Bosch
René Timmermans, Tilburg
Veers Oet Wieck, Maastricht
23. De winnaar kan de Prijs alleen gebruiken bij de betreffende AGF-specialist waar de Facebooktag
geplaatst is.

