
Rekenhandboek - Winactie
Maak elke maand* kans op € 250,- shoptegoed 

bij je bestelling aan rekenmaterialen

Oktober 2020

ACTIEVOORWAARDEN
Elke actie heeft voorwaarden, zo ook deze Rekenhandboek-winactie. Lees hieronder meer.

ALGEMEEN
Door deelname aan de Heutink ‘Maak elke maand* kans op € 250,- shoptegoed bij je bestelling aan rekenmaterialen‘ 
actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. De actie wordt gecommuniceerd via heutink.nl, de Heutink nieuws-
brief en Social media.

LOOPTIJD EN DEELNAME
Om mee te doen aan de ‘Maak elke maand* kans op € 250,- shoptegoed bij je bestelling aan rekenmaterialen‘ actie 
dient je bestelling tussen 26 oktober 2020 en 28 februari 2021 te zijn geplaatst via heutink.nl. Kies je materialen uit 
Het Rekenhandboek en bestel deze via Heutink.nl. Plaats voor minimaal € 500,- een bestelling. Alleen de materialen 
geselecteerd voor en opgenomen in Het Rekenhandboek doen mee aan de actie. Wanneer er ook producten worden 
besteld die niet in Het Rekenhandboek zijn opgenomen kom je niet in aanmerking voor het winnen van het shoptegoed. 

Deelnemers kunnen meedoen aan de actie door bij het plaatsen van hun bestelling op heutink.nl en daarbij in het 
opmerkingenveld (onderdeel van de bestelprocedure) de opmerking ‘REKENHANDBOEK WINACTIE’ te plaatsen. 
Alleen daarmee krijgt de geplaatste bestelling het kenmerk ‘deelnemer’ mee in ons systeem, een voorwaarde om 
herkend te worden als deelnemer. Gebeurt dit niet, dan doen we ons best om binnen de actievoorwaarden vallende 
bestellingen alsnog als zodanig te herkennen, maar kan dit niet gegarandeerd worden.

UITREIKING PRIJS
*De prijs van € 250,- shoptegoed wordt in het totaal vier keer verloot: 
- In de eerste week van december 2020
- In de eerste week van januari 2021
- In de eerste week van februari 2021
- In de eerste week van maart 2021 
De winnaars ontvangen hiervan persoonlijk bericht. Het gewonnen bedrag van € 250,- ontvangt men in de vorm  
van shoptegoed op heutink.nl en is niet inwisselbaar voor geld. De met het shoptegoed aangeschafte items kunnen 
worden geruild, maar niet geretourneerd.

TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
De deelnemer stemt er mee in dat bij winst de naam in het kader van de bekendmaking van de winnaar kan worden 
geopenbaard via de online media van Heutink.

OVERIGE VOORWAARDEN
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Heutink worden 
aangepast.


