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Met de aanleg van uw tuin maakt u kans op mooie

prijzen! Stuur één of meerdere foto’s van het

resultaat van uw tuin met het bewijs van

aankoop bij een Tuin & Terras-vestiging 

naar info@tuinenterras.nl.

U maakt dan kans op mooie prijzen  

waaronder een BBQ, een terras heater,  

een plantenbak, een hangstoel  

of een tuinbank. Voor iedere  

goedgekeurde inzending  

ontvangt u direct al  

een bedankje!

Kijk op de achterzijde voor

de actievoorwaarden.

Deel
uw tuin
en win!



Tevens delen wij de mooiste foto’s op onze social media kanalen en de 

website, vergeet ons dus niet te volgen!

  facebook.com/tuinenterras      twitter.com/tuinenterrasnl      pinterest.com/tuinterras

Maak kans op

mooie prijzen!

Actievoorwaarden
- Deze actie loopt van 1 januari 2020 tot en met  

31 december 2020, foto’s dienen binnen die periode 

ingezonden te zijn.

- Bij de foto dient een bewijs van aankoop bij een Tuin 

& Terras-vestiging te worden bijgevoegd.

- Het is aan de directie van Tuin & Terras voorbehouden 

een winnaar te kiezen. Over uitslagen wordt dan ook 

niet gecorrespondeerd.

- Alle inzendingen worden beoordeeld op kwaliteit, 

foto’s van onvoldoende kwaliteit worden uitgesloten 

van deelname.

- Per adres kan éénmaal worden deelgenomen.

- Met het insturen van uw foto geeft u ons het recht 

deze te gebruiken op onze social media kanalen en 

website

- Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste 

(persoons)gegevens worden opgegeven, heeft 

Tuin & Terras het recht de deelname van verdere 

mededinging uit te sluiten en kan worden besloten 

het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

- Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na 

te leven.

- Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer 

een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de 

deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere 

deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

- Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van 

een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres 

waarmee aan de actie is deelgenomen. 

- Tuin & Terras kan naar eigen inzicht en zonder 

voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden 

gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan 

wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of 

aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere 

goederen.

- Medewerkers van Tuin & Terras zijn uitgesloten van 

deelname.

- Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het 

bekend maken van de winnaars te reageren, anders 

worden er door Tuin & Terras nieuwe winnaars 

gekozen.

- De persoonsgegevens die in het kader van de 

winacties worden verkregen, worden door Tuin & 

Terras alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en 

worden niet verstrekt aan derden.

- Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde 

voorwaarden kunnen worden uitgesloten van 

deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen 

worden met Tuin & Terras via info@tuinenterras.nl.


