
Actievoorwaarden

Deze actie wordt georganiseerd door de webshop TWENTYTWONOTES. Zij behoudt 
zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of 
wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site 
te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 
Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie 
is TWENTYTWONOTES niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, 
onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website www.
twentytwonotes.com, social media kanalen en in de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van 
TWENTYTWONOTES kunnen geen rechten worden ontleend.

Het doel van deze actie is het promoten van de producten en om consumentendata te 
verzamelen voor het verbeteren van het aanbod van de producten, door middel van het 
verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben. Aan 
de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De winnaar krijgt persoonlijk bericht 
per e-mail. De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking te melden om de 
prijs te ontvangen. Er wordt in totaal een winnaar gekozen. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door 
deelname aan de winactie in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden. Aan 
deelname is de voorwaarde verbonden alle vereiste gegevens te hebben ingevuld. De deelnemer 
garandeert dat de door hem/haar opgegeven persoonsgegevens tijdens de registratieprocedure 
correct, up-to-date en volledig zijn.

Privacy

Door deelname aan de winactie wordt toestemming verleend aan TWENTYTWONOTES om 
informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment 
is een mogelijkheid opgenomen om zich af te melden en om een verzoek in te dienen de 
gegevens te verwijderen. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van 
TWENTYTWONOTES en worden nooit aan derden verstrekt. De actieperiode is geldig tot en 
met 13-05-2018.

www.twentytwonotes.com


