Actievoorwaarden Winactie Grand’Italia
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op een Grand’Italia
kookschort, hierna te noemen ‘actie’. Deze actie wordt georganiseerd door GranFood B.V.
gevestigd te (2289 BN) Rijswijk (ZH) aan de Zuiderweg 12, en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 27127592.
Artikel 1: Deelname
1. Aan deze actie mag deelnemen, elke persoon die minstens 18 jaar of ouder is en in
Nederland of België woont.
2. Deelname is beperkt: iedere persoon mag slechts één keer deelnemen aan de actie.
3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van GranFood B.V., de inwonende
partners en/of eerste- en tweedegraads familieleden van medewerkers van
GranFood B.V. alsmede medewerkers van aan GranFood B.V. gelieerde
ondernemingen en ondernemingen waarmee met betrekking tot deze actie wordt
samengewerkt.
4. Door deelname aan de actie verklaart deelnemer deze voorwaarden te hebben
gelezen en akkoord te gaan met de voorwaarden zonder enig voorbehoud of
beperking.
5. Deelname aan de actie is gratis.
5. Deelname kan in de periode van maandag 31 augustus 2020 tot en met dinsdag 6
oktober 2020.
Artikel 2: Gegevens
1. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens correct, up-todate en volledig zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
2. GranFood B.V. heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de
deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt of
fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen, al dan niet door deelname in
strijd met hetgeen is bepaald in artikel 1 lid 2 van deze actievoorwaarden. Dit geldt
tevens voor alle andere simultaan lopende en toekomstige wedstrijden/acties van
GranFood B.V.
3. De persoonsgegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden voor de
uitvoering van de actie, de uitreiking van de prijs, om alle nuttige controles te kunnen
uitvoeren om het goede verloop van de actie te kunnen garanderen, meer bepaald
voor de preventie en de controle van eventuele fraude. Granfood B.V. zal de
gegevens van de deelnemer niet langer dan nodig voor het beoogde doel bewaren.
Wij zullen uw gegevens binnen 30 dagen verwijderen vanaf het moment dat de actie
is afgelopen en de prijs is verzilverd.
4. GranFood B.V. kan aanvullende persoonsgegevens van de prijswinnaar vragen, indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijs. GranFood B.V. zal geen gegevens
aan derden verkopen en/of verstrekken, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van
de prijs.
5. De winnaars verklaren bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de
promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van de prijzen gepaard zullen
gaan. Zij aanvaarden dat foto’s gebruikt kunnen worden voor publicitaire en

promotionele doeleinden van en voor GranFood B.V. ongeacht het medium en
zonder enige vergoeding.
6. Op deze actievoorwaarden is de privacyverklaring zoals te vinden op
www.granditalia.nl/privacy van toepassing.
Artikel 3: Hoe en wanneer kun je meedoen?
1. De actie loopt van maandag 31 augustus 2020 tot en met 6 oktober 2020. Deze actie
loopt uitsluitend op granditalia.nl. Deelname na 6 oktober 2020, 23:59 uur is niet
meer mogelijk.
2. Deelname geschiedt door in de periode van maandag 31 augustus 2020 tot en met 6
oktober 2020 op granditalia.nl je persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en
huisadres) in te vullen in het daarvoor bestemde contactformulier en onderaan te
verklaren deze actievoorwaarden, alsmede de privacyverklaring van GranFood B.V.
op granditalia.nl, te hebben gelezen en accepteert.
3. Het onvolledig invullen van de in artikel 3 lid 2 van deze actievoorwaarden genoemde
gegevens heeft tot gevolg dat de deelname niet in behandeling wordt genomen.
Artikel 4: Prijs – Grand’Italia kookschort
1. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit 400x een Grand’Italia kookschort.
2. De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden en niet-overdraagbaar aan derden.
3. De te winnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld/contanten, goederen, andere
prijzen en/of diensten.
Artikel 5: Aanwijzing van de finalisten en de prijswinnaar
1. De winnaars van de prijzen zullen in de laatste week van oktober 2020 (tussen
maandag 26 en vrijdag 30 oktober) op willekeurige en onpartijdige wijze worden
bepaald. Via random computer-selectie wordt een winnaar gekozen uit alle
deelnemers.
2. De winnaars ontvangen in de laatste week van oktober een e-mail ter bevestiging van
de gewonnen prijs met daarin tevens meer informatie over de verdere afhandeling.
3. Indien blijkt dat een winnaar onvolledige of onjuiste gegevens heeft ingevuld, of
indien een winnaar op enige andere wijze onbereikbaar is, en hij/zij daardoor niet op
de hoogte kan worden gesteld van zijn/haar gewonnen prijs, vervalt zijn haar/recht
op de prijs en zal de eerstvolgende reserve prijswinnaar (op willekeurige en
onpartijdige wijze bepaald d.m.v. random computer-selectie) voor de prijs in
aanmerking komen.
4. Indien de prijswinnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen of op grond van deze
actievoorwaarden geen recht heeft op de prijs, zal de eerstvolgende reserve
prijswinnaar (op willekeurige en onpartijdige wijze bepaald d.m.v. random computerselectie) voor de prijs in aanmerking komen.
5. Er wordt maximaal 1 prijs per deelnemer uitgereikt.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is en de
volledige kosten voor de deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, etc.)
ten laste van deelnemer komen. In geen geval kan deelnemer kosten voor deelname

terugvorderen van GranFood B.V. of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of
derden.

2. GranFood B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op
enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder in ieder geval begrepen
- doch niet beperkt tot -:
• de door haar, uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de
prijzen;
• het onrechtmatig gebruik van de systemen van GranFood B.V. door een derde;
• technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte
materiaal en software, die de deelname aan de actie tijdelijk onmogelijk of zeer
moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken;
• technische problemen met de site en/of het e-mailsysteem. GranFood B.V. is niet
aansprakelijk voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de actie en de hardware-en/of softwareconfiguratie die de
deelnemer gebruikt.
3. GranFood B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk
gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot
het uitkeren van een of meerdere prijzen. GranFood B.V. kan in voorkomend geval
een alternatieve prijs toekennen.
Artikel 7: Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede
beeld- en geluidsmateriaal en het Grand’Italia kookschort zijn auteursrechtelijk
beschermd en behoren toe aan GranFood B.V. en/of haar licentiegevers.
2. Het is niet toegestaan de in het voorgaande lid genoemde auteursrechtelijke en
merkenrechtelijke beschermde materialen te gebruiken, dan wel te reproduceren
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Artikel 8 – Algemeenheden
1. GranFood B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te
brengen in deze actievoorwaarden, in geval van overmacht of om redenen buiten de
wil om van GranFood B.V., zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden.
2. Elke vraag of klacht met betrekking tot deze actie kan schriftelijk of per e-mail
worden ingediend bij:
GranFood B.V.
t.n.v. Actie “Maak kans op Grand’Italia kookschort”
Zuiderweg 12
2289 BN Rijswijk
E-mail: consumentenservice@thegbfoods.com
mits binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die
aanleiding gaf tot de klacht. Indien deze klachttermijn verstreken is, zal de klacht niet
meer in behandeling worden genomen en vervalt enige claim automatisch en van
rechtswege. GranFood B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele
klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen twee weken,
af te handelen.

3. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onaangetast. Voor
zover dat mogelijk is, zal GranFood B.V. in dat geval de nietige of vernietigde
bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk
aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van GranFood B.V.
4. GranFood B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk-of zetfouten en
prijswijzigingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de
GranFood B.V.
5. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt door GranFood B.V.
21-08-2020

