
Actievoorwaarden  

  

MOOI Parfumerie winactie – fotoshoot Moederdag 

  

Artikel 1 Algemeen  

  

• Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de  

“fotoshoot Moederdag” winactie (hierna: de “Actie”) die MOOI B.V., gevestigd en 

kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: 

"Organisator") organiseert van 25 april tot en met 12 mei 2019 (hierna: de  

“Actieperiode”).  

• Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de 

Actievoorwaarden.  

• Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de  

Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder 

op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.  

• Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan de 

consumentenservice van MOOI B.V. (Maanlander 35, 3824 MN Amersfoort), via het 

contactformulier op de MOOI website http://www.mooi.nl/contact/ of in een privébericht via de 

MOOI Parfumerie Nederland Facebookpagina.   

  

Artikel 2 Speelwijze  

De actie werkt als volgt:  

• Maak een selfie bij de fotowand in één van de MOOI winkels. 

• Plaats deze selfie op Instagram met #mamjebentzomooi 

Uit alle foto’s op Instagram met #mamjebentzomooi wordt na afloop van de Actieperiode door 

de Organisator de winnaar geselecteerd.  

 

Artikel 3 Prijzen  

• Het prijs bestaat uit een professionele fotoshoot voor de winnaar en zijn/haar moeder inclusief 

styling en visagie. De fotograaf en locatie worden door MOOI uitgekozen. Vervoer naar de 

locatie is op eigen gelegenheid en voor eigen kosten. 

• Verzilvering van de prijs dient voor 2 juni 2019 te geschieden.  

• De datum voor de fotoshoot wordt in overleg met winnaar bepaald en o.b.v. beschikbaarheid 

fotograaf. 

• De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, omgeruild of worden 

uitgekeerd in geld.  

 

Artikel 4 Deelname  

• Uitgesloten van deelname aan de actie zijn: i) medewerkers van de Organisator, ii) 

medewerkers van de MOOI Parfumerie en DA + MOOI Parfumerie filialen, iii) medewerkers 

van het reclamebureau dat de Organisator ondersteunt in deze Actie.  

• Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van 

(een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze 

toestemming op het eerste verzoek van Organisator schriftelijk tonen.  

  

Artikel 5 Gebruik gegevens  

• Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Organisator toestemming zijn 

persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals het 

informeren van prijswinnaar en het toesturen van informatie betreffende de prijs. De gegevens 

zullen niet worden verstrekt en/of verkocht aan derden.   
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Artikel 6 Aansprakelijkheid  

• Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie 

en/of de door Organisator ter beschikking gestelde prijzen.  

• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van haar website(s) en de 

organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven 

informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door 

Organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Organisator niet 

worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in 

het leven roepen.  

  

  

  


