Actievoorwaarden
Heet jij Anne of Max? Leuk je te ontmoeten! Kom in de periode 24 november t/m
31 december dagelijks opwarmen met een gratis kop koffie.
Algemeen
- Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Openingsactie Anne&Max” van
Anne&Max te Tilburg, hierna te noemen Anne&Max.
- Deze actie heeft als doel een gratis warme drank toe te kennen aan deelnemers, ter
promotie van Anne&Max Tilburg.
Deelname
- Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
- Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
- Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Anne&Max, alsmede eenieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
- De deelname aan deze actie is gratis.
- De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
Actieperiode en speelwijze
- Deelnemen kan van 24 november t/m 31 december 2022.
- Deelnemer aan de actie is eenieder die voldoet aan de voorwaarden en deelneemt aan
de actie.
- Eenieder met de (voor)naam Anne of Max heeft recht op een gratis warme drank naar
keuze in de vestiging van Anne&Max te Tilburg. Onder warme drank vallen de volgende
dranken: espresso, langzaamaankoffie (klein), cappuccino (klein), caffè latte (klein) en
theeën per pot.
- Deelname aan de actie geschiedt door het laten zien van een identiteitsbewijs. De
volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: paspoort,
identiteitskaart en rijbewijs.
- Deelname aan de actie kan maximaal één keer per dag.
- De prijswinnaars geven Anne&Max toestemming om naam, alsmede foto’s en/of
videobeelden van de prijswinnaars te gebruiken voor publicatie en/ of promotionele
doeleinden en verlenen hieraan medewerking.
Overig
- Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
- Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
- Anne&Max is gerechtigd om de actievoorwaarden tussentijds zonder opgave van
redenen te wijzigen.
- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Anne&Max.
- In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Anne&Max zich
het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te
gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
- Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief of email te sturen naar Anne&Max: tilburg-emmapassage@annemax.nl.
Aansprakelijkheid
- Anne&Max, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit
deze actie en/of de door de beschikbaar gestelde prijzen.
- Anne&Max is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar
te verstrekken prijzen. Anne&Max verleent geen garanties op de door haar te
verstrekken prijzen.
Typ- en drukfouten voorbehouden.

