
Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de onderstaande 
actie- en algemene voorwaarden.

Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Svedex Black on White: 
Show in Stijl, Geniet in Stijl. 

•  Deze actie komt vanuit de Svedex Black on White campagne en is alleen 
geldig via inzendingen op www.svedex.nl/blackonwhite/bioscoop

•  Het inzenden van een leuke foto waarbij de deelnemer zichzelf fotografeert 
met de button Black on White bij de Svedex deurdisplay kan tot en met 
31 januari 2018. 

•  Met het inzenden van de foto gaat u ermee akkoord dat uw foto getoond 
wordt op de online-actiepagina Black on White.

•  Deze actie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Alleen u als 
geadresseerde kan als deelnemer eenmalig de leuke foto inzenden naar Svedex.

• Er worden maximaal 2 bioscoopbonnen per inzending verstuurd. 
•  Binnen twee weken na ontvangst van de inzending worden de 

bioscoopbonnen verstuurd. 
•  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene voorwaarden
• De bioscoopbonnen zijn niet inwisselbaar voor andere type cadeaubonnen. 
• De bioscoopbonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
•  Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en adresgegevens insturen worden gediskwali� ceerd 

en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
• Svedex verzamelt consumenteninformatie voor marketingdoeleinden voor haarzelf.
•  Svedex gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) worden zorgvuldig nageleefd.
• De bioscoopbonnen worden aangetekend via de post verzonden. 
•  Indien de bioscoopbonnen om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, behoudt Svedex zich 

het recht voor een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. 
•  Svedex aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, 

of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. 
•  Svedex is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven 

bijv. vertraging, staking, beschadiging of verlies.
• Medewerkers, familie, alsmede leveranciers van Svedex zijn uitgesloten van deelname.

Show in Stijl
Geniet in Stijl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Svedex Black on White: 

•  Deze actie komt vanuit de Svedex Black on White campagne en is alleen 
www.svedex.nl/blackonwhite/bioscoop

•  Het inzenden van een leuke foto waarbij de deelnemer zichzelf fotografeert 
tot en met 

•  Met het inzenden van de foto gaat u ermee akkoord dat uw foto getoond 

•  Deze actie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Alleen u als 
geadresseerde kan als deelnemer eenmalig de leuke foto inzenden naar Svedex.

 per inzending verstuurd. 

www.svedex.nl/blackonwhite


