
ACTIEVOORWAARDEN  
“Maak kans op een Weber BBQ” 

 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTE N BELANGRIJKE 
INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER 
ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIE VOORWAARDEN.  

 
I. Algemeen : 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Maak kans op een Weber BBQ” actie 
(verder te noemen: “de Actie”) van PepsiCo Nederland B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland, hierna te noemen: 
"Organisator". 

2. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het Lay’s merk. 
De Actie loopt van 17 juni 2013 tot en met 16 augustus 2013. Het betreft een tijdelijke 
actie op basis van een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006) naar aanleiding waarvan in totaal 1 (één) 
Weber BBQ wordt weggeven t.w.v. maximaal 99,95 (negenennegentig komma 
vijfennegentig) euro. 

3. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.distrifood.nl/wineenbbq (de 
“Actiepagina”) en verkrijgbaar bij Organisator via Antwoordnummer 2460, 3600 VB 
Maarssen. 

 
II. Deelname eisen:  

4. Deelname aan dit kansspel staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland  
woonachtig is, namens een supermarktlocatie of hoofdkantoor van een supermarktketen 
deelneemt en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna 
genoemde personen.  

5. Deelname aan de Actie is uitgesloten (a) voor medewerkers, inwonende partners of 
familie van Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect 
in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.  

6. Naast de kosten voor het internet gebruik zijn er geen kosten verbonden aan het 
deelnemen aan deze Actie. 

7. Deze Actie is een actie zonder aankoopverplichting. 
8. Door deelname aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid 

van (i) onderhavige actievoorwaarden en (ii) de privacy statement en disclaimer als 
opgenomen op de verschillende actiewebsites.  

III. Speelwijze:  

9. Deelname aan de Actie is mogelijk door:  

• op de Actiewebsite uw persoonlijke gegevens in te voeren; 
• deze actievoorwaarden in acht te nemen; 
• een display van de zomeractie “Win iedere dag 1 van de 10 Weber BBQ’s” te plaatsen op 

uw winkelvloer. 

10. Onvolledig ingevulde inzendingen zijn ongeldig en worden mogelijk niet in behandeling 
genomen. 

11. Deelname is slechts mogelijk in de periode van 17 juni 2013, 12.00 uur t/m uiterlijk 16 
augustus 2013 23.59 uur. 

12. Alle inzendingen ontvangen na 16 augustus 2013, 23.59.59 uur zijn ongeldig en worden 
niet in behandeling genomen.  



13. Ter promotie van deze Actie maakt Organisator gebruik van online banners die zijn 
gekoppeld en mogelijke deelnemers doorleiden naar hierboven genoemde Actiewebsite. 

IV. Algemene gedragsregels. Inzendingen zijn slecht s geldig indien aan de volgende 
criteria wordt voldaan: 

14. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de 
actiewebsites plaatsen. 

15. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten 
tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden. 

16. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen en/of deelname. Deelnemers 
kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze 
Actie. 

17. Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige 
inzendingen direct van deelname uit te sluiten. 

V. Publicatie : 

18. Indien deelnemers op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van 
publiciteit is Organisator terzake geen vergoeding verschuldigd. Alle eventuele 
(publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van Organisator. 
Deelnemer geeft Organisator onverkort het recht zijn/haar portretrechten te gebruiken. 

VI. Stemmen en vaststelling winnaar:  

19. De prijs wordt uitgereikt aan een willekeurige deelnemer die uit alle geldige deelnames in 
één trekking achteraf in week 33 door een onafhankelijke derde wordt vastgesteld.  

20. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers met een 
ongeldige of vervalste inzendingen uit te sluiten van deelname. 

21. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar 
moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige 
aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. 

22. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen zonder dat de 
deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. 

23. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste 
persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. 

24. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het 
vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze 
actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten. Onder vals spelen wordt mede 
verstaan, maar is daartoe niet beperkt, het automatisch genereren en insturen van 
inzendingen. 

25. De winnaar wordt uiterlijk vrijdag 24 augustus 2013 persoonlijk op de hoogte gebracht. 

VII. Hoofdprijs:  

26. De prijs bestaat uit 1 (één) Weber BBQ wordt weggeven t.w.v. maximaal 99,95 
(negenennegentig komma vijfennegentig) euro. 

27. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Organisator.  
28. Een winnaar kan uiterlijk tot 1 oktober 2013 beroep doen op uitkering van de prijs, bij 

gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.  
29. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een 

prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 
30. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van 

Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Organisator. 

 



VIII. Reclame:  

31. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

IX. Persoonsgegevens: 

32. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Organisator in verband met de 
deelname aan deze Actie verkrijgt, worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens behandeld. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de 
winnaar te berichten naar aanleiding van deze Actie en niet voor andere marketing 
doeleinden. 

 X. Aansprakelijkheid:  

33. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten 
van/in of met betrekking tot het Internet of het telefoonnetwerk, een of meer van de in 
deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake 
relevant) netwerk, software of hardware noch voor eventuele foutieve invoer en/of 
verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens. Organisator sluit iedere 
aansprakelijkheid ter zake volledig uit.  

34. Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen 
in verband met deze Actie sluit Organisator voor zover wettelijk toegestaan uit.  

 XI. Slotbepalingen:  

35. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.  

36. Organisator behoudt zich het recht voor de Actie te allen tijde tussentijds te wijzigen, de 
Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om Organisator moverende redenen, 
zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.  

37. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk bij 
worden ingediend via PepsiCo Nederland B.V., Antwoordnummer 2460, 3600 VB 
Maarssen. o.v.v. “Stem en win een jaar lang gratis Lay’s Chips voor in de winkelkantine”. 
Of bel gratis 0800-7377426. 

38. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende 
uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Amsterdam.  

      **** 


