
ACTIEVOORWAARDEN "WIN 10 JAAR LANG HARDLOOPSCHOENEN"
 
A. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Win 10 jaar lang hardloopschoenen” actie (verder te 
noemen: “de actie”) van Koja Sports h.o. Hardloopaanbiedingen.nl, gevestigd te (2841MG) Moordrecht, 
Noordbaan 802, (verder te noemen: “Hardloopaanbiedingen.nl”). 

B. Hoe maak je kans
2. Je maakt kans op de prijs door je in te schrijven op onze nieuwsbrief via de facebook-app of via de website 
www.hardloopaanbiedingen.nl. 
3. Er is 1 maal ’10 jaar lang hardloopschoenen’ te winnen. 

C. Deelname
2. Deelname is mogelijk in de actieperiode, die loopt van 24 september 2013 tot en met 
15 december 2013 en staat open voor iedereen met een vaste woonplaats in Nederland en/of België.
4. Hardloopaanbiedingen.nl behoudt zich het recht voor om de actie – ter zelfstandige beoordeling en 
zonder voorafgaande kennisgeving – te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de actievoor-
waarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding gehouden te zijn tot de deelnemers. 

D. Speelwijze
5. Deelnemers kunnen in de actieperiode alleen via de Facebook app en via de website meedoen aan de 
actie. 

E. De prijzen en de uitkering daarvan
6. De prijs is: ‘10 jaar lang hardloopschoenen’ gratis thuis bezorgd. Dit houdt in: 1 paar hardloopschoenen per 
kalenderjaar (te kiezen uit het actuele aanbod op www.hardloopaanbiedingen.nl).
7. De prijs (de schoenen), worden 1 x per jaar en in overleg, kosteloos naar de winnaar verzonden. 
8. De winnaars worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief in december 2013 (uiterlijk 31 december 2013). 
De winnaar ontvangt tevens een e-mail. 
9. Indien de winnaar niet binnen 3 weken contact opneemt, na bekendmaking en verzending van de e-mail, 
vervalt zijn recht op de prijs en zal Hardloopaanbiedingen.nl een andere winnaar bekend maken. Er kan dan 
geen beroep meer gedaan worden op de prijs. 
10. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er geldt voor een door de winnaar geweig-
erde prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door de deelnemer vervalt 
deze aan Hardloopaanbiedingen.nl. 
11. Voor zover van toepassing en waar nodig draagt Hardloopaanbiedingen.nl zorg voor eventueel te 
betalen kansspelbelasting. 



 
12. Alleen deelnemers die hun volledige en juiste contactgegevens hebben ingevuld worden in behandeling 
genomen. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze 
actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot 
uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade 
verhaald. 

F. Slotbepalingen
13. Hardloopaanbiedingen.nl correspondeert over de actie uitsluitend via e-mail: 
klantenservice@hardloopaanbiedingen.nl
14. Naast deze actievoorwaarden zijn op deze actie tevens onze Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van 
toepassing.


