Maaslander Win Een Ontbijt Op Bed Pakket
Deze Actievoorwaarden zijn onverkort en onvoorwaardelijk van toepassing op de
promotionele actie ‘Win Een Ontbijt Op Bed Pakket’ (‘de Actie’).
1. Organisator
1. De Actie wordt georganiseerd en aangeboden door Westland Kaasspecialiteiten B.V.
(Zuiderzee 5, 1271 EP Huizen) (de ‘Organisator’), ter promotie van de naam,
reputatie en producten van het merk Maaslander.
2. Actieproducten
1. Maaslander producten waaraan de Actie is gekoppeld zijn te herkennen aan een
sticker met de slogan ‘Win Elk Uur Een Ontbijt Op Bed Pakket’. Hierna wordt naar
deze producten verwezen als: ‘de Actieproducten’.
2. De Actie loopt van 19 augustus 2019 tot en met 17 november 2019 en kan eenzijdig
door de Organisator worden verlengd (‘de Actieperiode’).
3. De Actie geldt alleen voor consumenten woonachtig in Nederland en geldt alleen
voor zover het Actieproduct in Nederland is gekocht.
3. Wat kun je winnen?
1. Er worden gedurende de Actieperiode 675 Maaslander Ontbijt Op Bed Pakketten
vergeven van ontbijtservice.nl ter waarde van €45,- per stuk (“de Prijs”).
2. De aangegeven waarde is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
3. Het ontbijtpakket wordt pas verzonden nadat de bestelling is gedaan door de
winnaar zelf (zie artikel 6.3). Het Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket wordt geleverd
conform de voorwaarden van Westland Kaasspecialiteiten B.V. De bestelling kan tot
en met 31 december 2019 geplaatst worden.
4. Er kan maar één Prijs per persoon worden gewonnen en uitgekeerd. Indien een
persoon meerdere keren deelneemt en meerdere Prijzen wint, zal maar één Prijs
worden uitgekeerd. De overige gewonnen Prijzen zullen niet aan de betreffende
persoon worden toegekend. Hiervoor zal opnieuw een winnaar worden bepaald door
onafhankelijke trekking.
5. Er kan maar één Prijs per woonadres worden uitgekeerd.
4. Hoe doe je mee?
1. Tijdens de Actieperiode wordt jou de mogelijkheid geboden om Actieproducten te
kopen. Door deelname maak je kans om een Maaslander Ontbijt Op bed Pakket te
winnen.
2. Door Deelname aan de Actie wordt de deelnemer (de ‘Deelnemer’) geacht op de
hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met
deze Actievoorwaarden.
3. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie, dien je een Actieproduct te kopen.
4. Heb jij een Actieproduct gekocht en is daarop een unieke actiecode vermeld, dan
dien je voor deelname deze unieke actiecode in te voeren op de website
www.ontbijtmetmaaslander.nl en zie je direct of je een Prijs gewonnen hebt.
5. Als je winnaar bent, dien je vervolgens jouw contactgegevens (naam, achternaam en
e-mailadres) in te voeren en akkoord te gaan met de actievoorwaarden om de Prijs in

ontvangst te kunnen nemen. De ingevulde contactgegevens zullen alleen worden
gebruikt om de winnaars hun Prijs te kunnen sturen en de Actie te faciliteren.
6. Jij dient de bon(nen) van jouw aangekochte Actieproducten te bewaren tot 31
december 2019.
7. Deelname aan de Actie kan alleen in de Actieperiode.
8. De Organisator mag de Actieperiode op ieder moment eenzijdig verlengen. Als de
Organisator de termijn verlengt, zal zij dat op de pagina www.maaslander.nl bekend
maken.
9. Je mag alleen deelnemen aan de Actie als je een natuurlijk persoon bent en je 18 jaar
of ouder bent.
10. Indien wij het vermoeden hebben dat er fraude wordt gepleegd of misbruik wordt
gemaakt van de Actie, hebben wij het recht een onderzoek in te stellen, en/of de
actieverpakkingen op te vragen. Wil jij niet meewerken aan dit onderzoek en/of wil jij
de actieverpakking niet aan ons afgegeven en/of hebben wij het redelijke vermoeden
dat je fraude hebt gepleegd of misbruik hebt gemaakt, dan mogen wij je (alsnog)
uitsluiten van deelname.
11. Het is uitsluitend mogelijk deel te nemen als je in Nederland je woon- en
verblijfplaats hebt.
12. Uitgezonderd van deelname zijn alle medewerkers van de Organisator en alle
medewerkers van derden die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij (de
voorbereiding van) deze Actie.
5. Hoe en wanneer worden de winnaars bepaald?
1. Tijdens de Actieperiode wordt ieder uur één Prijs vergeven tussen 09:00 en 21:00. Er
wordt op een vooraf bepaalde onafhankelijke methode een willekeurige uurwinnaar
vastgesteld.
2. Indien er geen actiecodes zijn ingevuld in een uur, is er ook geen winnaar.
3. Indien een Prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, staat het Westland
vrij om de Prijs alsnog te (laten) verloten onder de deelnemers.
4. Op = op.
6. Gewonnen?
1. Heb jij een winnende Actiecode dan nemen wij contact met jou op via de door jou
opgegeven contactgegevens.
2. Je ontvangt een e-mail met een code waarmee je jouw Maaslander Ontbijt Op Bed
Pakket kan bestellen via de website www.ontbijtservice.nl.
3. De code is geldig tot en met 31 december 2019. Je dient het ontbijtpakket dus voor
31 december 2019 te bestellen. Hierna vervalt het recht op het ontbijtpakket.
4. De winnaar kan het pakket laten bezorgen t/m 31 december 2019. Bezorging na deze
datum is niet mogelijk.
5. Bezorging op 25 en 26 december is niet mogelijk.
6. Als jij een Prijs hebt gewonnen, is het mogelijk dat wij jou vragen om je te
legitimeren. Als je jezelf niet wil of kan legitimeren kunnen wij alsnog besluiten om
de Prijs niet aan jou te geven maar opnieuw te verloten.
7. Als jij een Prijs hebt gewonnen, is het mogelijk dat wij de bon verifiëren. Bewaar de
originele bon dus goed tot 31 december 2019.

7. Privacy
1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden namens de
Organisator verwerkt door Sunshine and Sausages B.V. en Ontbijtservice B.V.. Om
contact te kunnen opnemen met de winnaars en om de Prijs te kunnen uitkeren worden
de winnaars verzocht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, namelijk voor- en
achternaam en e-mailadres. Verder dienen de winnaars bij bestelling van hun
Maaslander Ontbijt Op Bed Pakket via de website www.ontbijtservice.nl hun NAW
gegevens, e-mailadres en telefoonnummer door te geven aan Ontbijtservice B.V.,
zodat de Prijs kan worden opgestuurd en eventueel contact kan worden
opgenomen over de bestelling of bezorging hiervan. De deelnemers garanderen dat

alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
2. Sunshine and Sausages B.V. en Ontbijtservice B.V. zullen namens Westland niet meer
persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en
analyseren van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor dat
doel gebruiken, waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens
aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan
de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden
buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. De persoonsgegevens worden uiterlijk 1 januari 2020 verwijderd.
4. De in het kader van de Actie verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of
verstrekt aan derden.
8. Klachten en vragen
1. Heb jij een vraag of een klacht dan kun je contact opnemen met de Consumentenservice
van de Organisator via: consumentenservice@westland-kaas.nl. De Organisator zal jouw
vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
2. Als je een klacht hebt ingediend zal de Organisator zo snel mogelijk contact met jou
opnemen. In overleg met jou zal de Organisator bekijken of het mogelijk is jouw klacht
op te lossen.
9. Overig
1. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet
aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname
aan de Actie.
2. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden en/of op de
actieverpakkingen kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen
enkele wijze een (schade)verplichting voor Organisator in het leven roepen.
3. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de
Organisator.
4. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
5. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder
opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
6. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
7. De Actievoorwaarden en alle overige informatie is in te zien en te downloaden op
www.maaslander.nl

