Actiereglement #zomerlezen2022
Boekenbon
1. Deze actie wordt georganiseerd door:
Boekhandels Vlaanderen
Frederik de Merodestraat 18,
2800 Mechelen

2. De actie loopt van 27/06/2022 tem 31/08/2022
3. Deze actie loopt uitsluitend via socials en de webpagina van Boekhandels Vlaanderen.
4. Boekhandels Vlaanderen behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Boekhandels Vlaanderen kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook vanwege Boekhandels Vlaanderen.
5. De prijzenpot voor deze actie bestaat uit boekenbonnen twv 10 euro.
6. Verloop van de actie:
•

Deelnemen aan de actie kan enkel na te hebben gereageerd op de aankondiging op Instagram en/ of
Facebook.

Daarna

wordt

de

lezer

doorverwezen

naar

de

website

van

boekhandelsvlaanderen.be/zomerlezen, waar hij/zij verplicht naam, voornaam, e-mailadres, titel van een
boek en favoriete boekhandel vermeldt. Iedere 5de deelnemer ontvangt één exemplaar van de boekenbon
die hij/ zij kan gebruiken in één van de deelnemende boekhandels. Per persoon is er maar 1 bon geldig.
7. Na het invullen van de bovenvernoemde gegevens, krijgt de consument vanaf 30/06/2022 zijn of haar digitale
bon via mail opgestuurd.
8. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens alsook de vragen correct
en volledig in te vullen op de pagina op de website van Boekhandels Vlaanderen. Deelnemers die deze gegevens
niet, onvolledig of meerdere keren invullen komen niet in aanmerking voor een boekenbon.
Boekhandels Vlaanderen verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens

Doeleinden

•

Naam en voornaam

Deze informatie is nodig om u te kunnen

•

E-mail

contacteren om de bon te kunnen opsturen

•

Favoriete winkel

Deze informatie is nodig om de plaats te kennen
waar u de bon gaat verzilveren.

De persoonsgegevens worden gebruikt om u voor volgende acties op de hoogte te brengen alsook voor de
boekhandel om u commerciële boodschappen te sturen.
De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de
deelnemers gegeven heeft bij het invullen van het deelnameformulier van deze actie.
Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de actie in te trekken door
een mail te sturen naar marketing@boekhandelsvlaanderen.be.
9. Per naam+voornaam en mailadres kan slechts éénmaal worden deelgenomen aan deze wedstrijd.
10. De boekenbon kan niet ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura. De boekenbon moet
ook in 1 keer verzilverd worden.
12. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Boekhandels Vlaanderen zich
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties
van Boekhandels Vlaanderen uit te sluiten.

