
 

 

Actievoorwaarden 
 

De Prijs 

• De prijs bestaat uit een weekend lang Ford Mustang cabrio (of auto in vergelijkbare klasse) 

rijden, inclusief hotelovernachting op Kasteel Engelenburg te Brummen;  

• De datum wordt in overleg gekozen (prijs is 1 jaar geldig); 

• De auto is alleen op te halen en terug te brengen bij Dekkerautogroep Zaandam. Hierbij dient 

ook een borg van € 750,- betaald te worden. Deze wordt uiteraard weer teruggestort wanneer 

er geen schade wordt gereden;  

• Benzine is niet inbegrepen;  

• De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar; 

• Actie is alleen geldig bij definitieve verkoopopdracht Brantjes Makelaars Wormerland B.V.. 

 

Deelnemers 

• Uitgesloten van deze actie zijn alle medewerkers van de Brantjes Groep en Dekkerautogroep; 

• Voor deze actie is een minimumleeftijd vereist van 18 jaar; 24 jaar en min. 2 jaar in het bezit 

van een geldig Nederlands rijbewijs; 

• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld;  

• Brantjes Makelaars Wormerland B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij 

vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

Winnaar 

• De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze; 

• Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe 

winnaar aangewezen; 

• Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag; 

• De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van 

Brantjes Makelaars Wormerland B.V. mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder 

de uitreiking van de prijs. Van de winnaar wordt bij de uitreiking beeldmateriaal gemaakt.  

Het auteurs- en portretrecht van dit materiaal zal berusten bij Brantjes Makelaars Wormerland 

B.V. De winnaar van de actie wordt bekend gemaakt via o.a. website en social media. Over 

de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 

Klachten 

• Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met deze actie, dient de deelnemer 

op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen 

redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Brantjes Makelaars Wormerland B.V. kenbaar te 

maken, door middel van het sturen van een brief aan Brantjes Makelaars Wormerland B.V., 

Dorpsstraat 43, 1531 HA Wormer.  

 

Aansprakelijkheid  

• De Brantjes Groep en Dekkerautogroep sluiten elke aansprakelijkheid uit voor enige schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie. 

 

 



 

 

Speluitleg 

De Actie: 

• Klanten die een definitieve verkoopopdracht tekenen bij Brantjes Wormerland B.V. in 

ondergenoemde actieperiode nemen automatisch deel aan de actie; na goedkeuring; 

• De actieperiode loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. 


