Voorwaarden Koningsdagloterij Familierestaurant De Jonge Graaf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Hoofdprijs van de Koningsdagloterij 2020, die
wordt georganiseerd door Familierestaurant De Jonge Graaf. Door deelname aan deze loterij gaat de
deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
Deelname
Iedereen die in het bezit is van een lot. Ontvangen bij een bestelling of los gekocht bij
Familierestaurant De Jonge Graaf of 1 van de andere deelnemers.
Looptijd
De looptijd van deze winactie is t/m 27 april 2020 20:00 uur
Prijs
De prijs bedraagt één jaar lang gratis pannenkoeken eten bij Familierestaurant De Jonge Graaf. Met
een maximum van 1 lunch/diner per week voor 2 personen. Actie alleen geldig op pannenkoeken,
andere gerechten en/of drank zijn voor eigen rekening. De prijs is uitsluitend geldig voor de
geselecteerde prijswinnaar. De prijs is niet overdraagbaar. Gast van de winnaar mag per bezoek
variëren. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
Trekking
De trekking zal plaatsvinden op 27 april 2020 om 20:20 uur. De winnaar kan tot uiterlijk 2 weken na
bekendmaking de prijs komen verzilveren in het restaurant.
Wijziging
De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene
voorwaarden gedurende de looptijd van de loterij te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder
opgave van reden de loterij 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 de loterij, zal door de aanbieder op
passende wijze publiekelijk (via de website en de betreffende social-mediakanalen) bekend worden
gemaakt.
Vragen
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar
info@dejongegraaf.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. De aanbieder zal zo spoedig
mogelijk reageren.

