
ALGEMENE VOORWAARDEN 
WINACTIE ‘SPRONKEN 
ORTHOPEDIE 
 
Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de winactie rond de gratis steun kaarten 
van Shopping 1 en Spronken Orthopedie. De wedstrijd wordt georganiseerd door Shopping 1 
en Spronken Orthopedie en wordt enkel uitgebracht op postkaarten. Uitgesloten van deelname 
zijn medewerkers van Shopping 1 en Spronken Orthopedie. 

De organisator 

Deze winactie wordt georganiseerd door  

• VME Shopping 1, Rootenstraat 8 bus 1, 3600 Genk; 

• Spronken orthopedie NV, Transportlaan 9, 3600 Genk 

 
Looptijd 
De wedstrijd start op 04/07/2020 en loopt tot en met 07/07/2020, 19.00 uur. 

 
Deelname voorwaarden 

• Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan dat ze akkoord gaan 
met deze deelnamevoorwaarden. 

• De winnaars worden gekozen door een onschuldige de hand. 

• Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar worden 
bekendgemaakt op de Facebookpagina en Instagrampagina van Shopping 1 
en de Facebookpagina en Instagrampagina van Spronken Orthopedie. De 
winnaars zullen ook persoonlijk gecontacteerd worden. 

• De gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor de deelname 
van de registratie en voor communicatie m.b.t. deze Facebook- of Instagram-
actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden. 

• Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Shopping 1 en 
Het Stadsplein zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan 
ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie. 

• Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door 
Facebook. 

• Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming 
gegeven of kennisgenomen van de voorwaarden. 

• Deze actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele 
Kansspelen.  

 
Hoe deelnemen? 

 

Steun boom 

• U kan deelnemen aan de hand van een postkaart genaamd ‘steun kaart’. Deze is te 

verkrijgen aan de infobalie van Shopping 1, bij de winkel van Spronken Orthopedie of 

door ‘steun man’, een mobiele act in het shoppingcenter. 

• De steun kaarten zijn enkel verkrijgbaar op zaterdag 4/07 en zolang de voorraad strekt. 

• Deelnemen kan door op het desbetreffende kaartje jouw gegevens (naam + voornaam) 

alsook e-mailadres achter te laten. Bijkomend dient u iemand te nomineren om mee 

kans te maken op deze prijs. 

• Het kaartje hangt u in de daarvoor voorziene steun boom die u kan terugvinden aan de 

winkel van Spronken Orthopedie.  

 
  



 

Bekendmaking winnaar 
Er is één winnaar, deze wint 1x de prijs. Winnaars worden bekend gemaakt via de Facebook 
en Instagrampagina van zowel Shopping 1 als Spronken Orthopedie, alsook persoonlijk via 
mail gecontacteerd. Winnaar wordt 8/07 bekend gemaakt. 
 
De prijs kan afgehaald worden bij Spronken Orthopedie vanaf 09/07/2020. 

 
De prijs 

Bestaat uit een cadeaukaart van Shopping 1 in de vorm van 2 x een cadeaukaart van €75. 

 
Bij vragen omtrent deze algemene voorwaarden kan je terecht bij: 
info.genk@wereldhave.be 
Shopping 1 en Spronken Orthopodie toestemming om de deelnamevoorwaarden tussentijds 
aan te passen. 
 
 
 


