Actievoorwaarden Letterpret! – Een doeboek voor pretletters van 4-6 jaar

1. Deze winactie met de bol.com doeboeken wordt uitgeschreven door bol.com B.V. gevestigd
aan de Papendorpseweg 100 te Utrecht. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden
van toepassing.
2. Deelname aan deze winactie is mogelijk van 30-06-2021 tot 01-01-2022.
3. Je kunt als volgt deelnemen aan deze winactie Doe mee met de prijsvraag uit het doeboek voor
pretletters van 4-6 jaar. Beantwoord de vraag: Wat is de speciale boodschap van Woezel en
Pip? Stuur het antwoord op naar schrijf@bol.com, met als onderwerp: Doeboek Woezel.
Vergeet natuurlijk niet je naam en adres te vermelden.
4. De te winnen prijs een boekenpakket: Elke maand verloot bol.com een boekenpakket t.w.v.
33,48 met daarin 3 boeken. De boeken zijn Fien en Teun - Voorleesverhalen op de boerderij
(9789492901354), Kikker - Kikker leert vormen (9789025880392), Woezel & Pip - De mooiste
verhalen (9789079738984).
5. 1x per maand wordt de winnaar door middel van loting aangewezen door bol.com. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
6. De winnaar wordt in elke eerste week van de maand bepaald door bol.com. De winnaar wordt
per e-mail op de hoogte gesteld via het bij bol.com bekende e-mailadres.
7. Medewerkers van bol.com zijn uitgesloten van deelname.
8. Om deel te mogen nemen, moet je woonachtig zijn in Nederland of België. Woon je niet in
Nederland of België dan ben je helaas uitgesloten van deelname.
9. Deelnemers kunnen maar één keer deelnemen aan deze actie tijdens de in deze voorwaarden
genoemde actieperiode. Meerdere inzendingen onder dezelfde naam of met hetzelfde (e-mail)
adres, of herleidbaar tot een zelfde naam of (e-mail) adres, worden niet geaccepteerd en
automatisch uitgesloten.
10. Ben je onder de 16? Vraag toestemming voor deelname aan je ouders.
11. De contactgegevens die jij aan bol.com meedeelt, worden uitsluitend gebruikt om contact op te
nemen in geval jij een prijs hebt gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden
bewaard.
12. Het recht van de winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk
de prijs in te wisselen voor vervangende prijzen of geld.
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
bol.com.
14. Ondanks de grootst mogelijke zorg die bol.com aan de organisatie van de actie besteedt, is het
mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere
vergelijkbare fouten in door bol.com openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook,
kunnen bol.com niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting
voor bol.com in het leven roepen.
15. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. In geval het hiervoor bepaalde
door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt
vernietigd, dan zal bol.com alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar
geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze
aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal zal nooit meer bedragen dan €100,.
16. Bol.com biedt geen garantie(s) op de door haar te verstrekken of verstrekte prijzen.

17. Bol.com behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van)
de actie stop te zetten of de actie te wijzigen.
18. Bol.com handelt bij de uitvoering van haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
19. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

