
Algemene Spelvoorwaarden Stempelactie 
Deze Algemene Spelvoorwaarden Stempelactie (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van 
toepassing op de door de PicassoPassage georganiseerde stempelactie (hierna: de actie). 
Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op www.picassopassage.nl .
Door het inleveren van een stempelkaart gaat de deelnemer akkoord met de volgende 
voorwaarden: 

Deelname 
1. Voor deelname is een minimum leeftijd van 18 jaar vereist.

2. Uitgesloten van deelname zijn winkeliers en filiaalhouders van de winkels in de 
Picassopassage.

3. Picassopassage heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de 
deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze 
fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen
enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan 
uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen. 

Prijzen 
4. De winnaars zullen door middel van een willekeurige loting worden aangewezen. 

5. De prijswinnaars worden op 3 momenten bekend gemaakt en direct uitgereikt. Per loting zal
worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan. 

6. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of 
anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld. 

7. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Picassopassage is niet 
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor 
eventuele schade bij de levering van de prijs. 

Persoonsgegevens 
8. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Picassopassage toestemming om 
zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website en op de Facebook pagina. 

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden 
9. Picassopassage is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit 
uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 
vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar. 

10. De Picassopassage behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de 
organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te 
wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing 
van de actie, zal bekend gemaakt worden via de website www.picassopassage.nl.. 

11. De algemene spelvoorwaarden kunnen te allen tijde door Picassopassage worden 
aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 

12. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 
promotionele kansspelen. 

13. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar 
info@picassopassage.nl. 

http://www.picassopassage.nl/

