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Educo is een kwaliteitsmerk dat al generaties lang een vertrouwd gezicht is in bijna elke kleuterklas. 
Met de oorsprong in Nederland wordt er vandaag de dag in meer dan 40 landen gespeeld en geleerd 
met de materialen van Educo. Educo is tijdloos en durft tegelijkertijd toch innovatief te zijn. Bedacht 
vanuit expertise, gemaakt met zorg en gebruikt met plezier. En daar zijn we trots op. Daarom kun jij 
nu het aankoopbedrag van jouw bestelde Educo-materialen terug winnen.  
 
ACTIEVOORWAARDEN 
Elke actie heeft voorwaarden, zo ook deze terugwinactie van Educo. Lees hieronder meer. 
 
Algemeen 
Door deelname aan de Heutink ‘Win je aankoopbedrag terug’ actie ga je akkoord met de 
actievoorwaarden. De actie wordt gecommuniceerd via heutink.nl, de Heutink nieuwsbrief en social 
media.  
 
Looptijd en deelname 
Om mee te doen aan de ‘Win je aankoopbedrag terug’ actie dient je bestelling tussen dinsdag 8 
oktober en vrijdag 27 december 2019 te zijn geplaatst via heutink.nl. Alleen de Educo materialen 
geselecteerd voor en opgenomen in de onderbouw actiekrant (3, 2, 1…ACTIE in de onderbouw) met 
matdatum dinsdag 8 oktober 2019 doen mee aan de actie en komen in aanmerking voor het 
terugkrijgen van het daarvoor geldende aankoopbedrag. Wordt een gecombineerde bestelling (zowel 
Educo als andere merken producten uit de genoemde actiekrant) geselecteerd als winnaar, dan 
ontvangt de winnaar enkel het opgetelde bedrag van de Educo-producten uit zijn bestelling  
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 ‘EDUCO 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 wordt eenmalig verloot. De winnaar ontvangt hiervan persoonlijk bericht in de tweede week 
van januari 2020. Het aankoopbedrag 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.  
 


