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Actievoorwaarden verloting Bough-bikes

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verloting van een bough-bikes door 
 Elpro BV/Content Orgels.
2.  De actie loopt van 6 november 2015 tot en met 31 maart 2016.
3.  Om kans te maken op de bough-bikes moet de bezoeker van de facebook pagina 
 www.facebook. com/Contentorgels zijn gegevens achterlaten op de actiepagina vanaf 1   
 december 2015 tot en met 31 maart 2016. Alleen volledig ingevulde formulieren nemen deel aan  
 de verloting. Uit alle deelnemers wordt aan het einde van de actie periode één winnaar getrok- 
 ken die de bough-bikes wint.
4.  Deelneming staat open voor iedereen die de facebookpagina www.facebook.com/Contentorgels  
 deelt en liked en/of de enquete tijdens de open dag op 6 November 2015 ingevuld inlevert.
5.  Voor deelname aan deze actie moet u minimaal 18 jaar oud zijn.
6.  De deelnemer kan op de site van Content Orgels (www.contentorgels.nl) zien of hij/zij heeft  
 gewonnen en zal tevens persoonlijk op de hoogte worden gesteld. 
7.  De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. 
8.  Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen of niet persoonlijk aanwezig kan zijn tijdens  
 de prijsuitreiking, dan zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden. 
9.  Elpro BV/Content Orgels is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of  
 onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
10.  Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Elpro BV/Content Orgels en hun familiele- 
 den, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken.
11.  Elpro BV/Content Orgels behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.
12.  Elpro BV/Content Orgels is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennis 
 geving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te  
 stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schade 
 vergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
13.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14.  Deelname aan deze actie is kosteloos.
15.  Elpro BV/Content Orgels handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kans 
 spelen.


