
Actievoorwaarden:	  

Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  de	  promotionele	  actie	  ‘Rang	  blikje’	  	  die	  wordt	  
georganiseerd	  door	  Copar	  	  b.v.,	  gevestigd	  te	  Raamsdonksveer	  	  aan	  de	  Elftweg	  6,	  4941	  VP	  (hierna	  
te	  noemen:	  ‘Copar’).	  De	  ‘Rang	  blik	  actie’	  	  loopt	  tot	  en	  met	  	  vrijdag	  31	  oktober	  2014.	  	  
	  
Om	  deel	  te	  nemen	  aan	  deze	  actie	  moet	  de	  deelnemer	  persoonlijke	  gegevens	  achterlaten	  en	  de	  
unieke	  code	  invullen	  die	  te	  vinden	  is	  op	  iedere	  Rang	  actieverpakking.	  

Deelname	  

• Deze	  actie	  is	  geldig	  voor	  personen	  die	  18	  jaar	  zijn	  of	  ouder	  en	  die	  in	  Nederland	  wonen,	  met	  
uitzondering	  van	  alle	  tijdelijke	  of	  vaste	  werknemers	  van	  Copar	  	  B.V.	  en	  werknemers	  van	  alle	  
samenwerkende	  bureaus	  en	  familieleden	  die	  op	  enige	  wijze	  (in)direct	  betrokken	  zijn	  bij	  
deze	  actie.	  	  

• Door	  deelname	  aan	  de	  actie	  verklaart	  de	  deelnemer	  akkoord	  te	  zijn	  met	  	  deze	  voorwaarden.	  
De	  actievoorwaarden	  zijn	  te	  raadplegen	  op	  de	  actie	  website	  (www.rangfruitsnoep.nl).	  	  

• Deelname	  aan	  de	  actie	  kan	  op	  de	  volgende	  manier:	  invullen	  van	  de	  persoonlijke	  gegevens	  op	  
de	  Rang	  website	  www.rangfruitsnoep.nl	  	  en	  het	  invullen	  van	  een	  unieke	  code	  die	  te	  vinden	  is	  
op	  iedere	  Rang	  actieverpakking.	  Door	  deelname	  aan	  de	  actie	  wordt	  kans	  gemaakt	  op	  een	  
gratis	  Rang	  blikje	  met	  snoepjes	  mits	  men	  tot	  de	  eerste	  1000	  inzenders	  behoort..	  

• Copar	  b.v.	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  deelnemers	  die	  zich	  schuldig	  maken	  aan	  fraude	  of	  
onrechtmatige	  beïnvloeding	  op	  welke	  manier	  dan	  ook,	  zonder	  opgave	  van	  redenen,	  uit	  te	  
sluiten	  van	  deelname.	  	  

• Deze	  actie	  is	  met	  aankoopverplichting.	  Je	  dient	  een	  actieverpakking	  met	  unieke	  code	  	  te	  
kopen	  .	  

• De	  actie	  is	  uitsluitend	  geldig	  in	  Nederland.	  
• De	  deelnemer	  kan	  uitsluitend	  rechtsgeldig	  deelnemen	  tot	  en	  met	  vrijdag	  31	  oktober	  2014.	  

Prijs	  

o Door	  deelname	  komt	  men	  in	  aanmerking	  voor	  de	  actieprijs	  ‘Rang	  blikje	  met	  snoepjes‘.	  
Dit	  Rangblikje	  	  wordt	  1000	  keer	  uitgereikt.	  

o De	  organisator	  kan	  nooit	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  beschadiging	  van	  de	  
actieprijs	  	  tijdens	  transport.	  

o De	  winnaar	  voor	  de	  prijs	  wordt	  bepaald	  door	  chronologische	  volgorde	  van	  
binnenkomst.	  

o De	  winnaar	  ontvangt	  de	  gewonnen	  prijs	  op	  het	  adres	  welke	  is	  opgegeven	  op	  het	  
inschrijfformulier	  

o De	  gewonnen	  prijs	  is	  persoonsgebonden,	  niet	  overdraagbaar	  en	  niet	  inwisselbaar	  voor	  
geld	  of	  andere	  prijzen.	  De	  prijs	  kan	  alleen	  worden	  aanvaard	  zoals	  deze	  wordt	  toegekend.	  	  

o Over	  de	  uitslag	  van	  de	  actie	  kan	  niet	  worden	  gecorrespondeerd.	  

Privacy	  Statement	  

o Inzendingen	  worden	  eigendom	  van	  Copar	  b.v.	  en	  kunnen	  zonder	  toestemming	  van	  de	  
deelnemer	  gebruikt	  worden	  in	  promotieactiviteiten,	  zonder	  dat	  Copar	  	  b.v.	  	  daarvoor	  



een	  vergoeding	  of	  een	  andere	  vorm	  van	  compensatie	  aan	  de	  deelnemer	  of	  eventueel	  aan	  
de	  wettelijke	  vertegenwoordiger	  verschuldigd	  is.	  	  

o Copar	  b.v.	  	  behoudt	  zich	  te	  allen	  tijde	  naar	  eigen	  goeddunken	  en	  voor	  zover	  men	  dit	  
noodzakelijk	  acht	  het	  recht	  voor	  om	  de	  inzending	  in	  te	  korten,	  te	  wijzigen	  of	  te	  
verwijderen,	  zonder	  dit	  vooraf	  aan	  de	  deelnemer	  te	  melden.	  	  

Aansprakelijkheid	  

o Copar	  b.v.	  	  is	  niet	  verantwoordelijk	  dan	  wel	  aansprakelijk	  voor	  (de	  gevolgen	  van)	  
gebreken	  in	  de	  door	  Copar	  b.v.	  en/of	  door	  derden	  te	  verstrekken	  prijs.	  

o Prijzen	  die	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  niet	  worden	  uitgekeerd,	  blijven	  eigendom	  van	  
Copar	  b.v..	  Bij	  weigering	  van	  de	  prijs	  vervalt	  deze	  aan	  Copar	  b.v..	  	  

o Copar	  b.v.	  	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  een	  alternatieve	  prijs	  uit	  te	  keren	  indien	  de	  
hierboven	  genoemde	  prijs	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  niet	  (meer)	  beschikbaar	  is	  c.q.	  niet	  
kan	  worden	  uitgekeerd.	  

o Copar	  b.v.	  	  besteedt	  de	  grootst	  mogelijke	  zorg	  aan	  de	  organisatie	  van	  de	  actie	  en	  het	  
beheer	  van	  haar	  website.	  Desondanks	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  de	  weergegeven	  of	  
verstrekte	  informatie	  niet	  volledig	  of	  onjuist	  is.	  Eventuele	  onzorgvuldigheden,	  
spelfouten	  of	  andere	  vergelijkbare	  fouten	  op	  de	  website	  van	  Copar	  b.v.	  	  of	  andere	  door	  
Rang	  openbaar	  gemaakte	  (promotie-‐)	  materialen	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  kunnen	  niet	  
aan	  Copar	  b.v.	  	  worden	  tegengeworpen	  noch	  enige	  verplichting	  voor	  Copar	  b.v.	  	  doen	  
ontstaan.	  	  

o Copar	  b.v.	  	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  die	  voortvloeit	  uit	  
of	  samenhangt	  met	  (deelname	  aan)	  de	  actie.	  	  

o Copar	  b.v.	  	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  van	  welke	  aard	  dan	  ook	  die	  samenhangt	  
met	  het	  gebruik	  van	  de	  website	  of	  links	  naar	  websites	  van	  derden	  op	  haar	  website	  of	  
andere	  technische	  faciliteiten.	  

	  


