
Actievoorwaarden ‘Maak kans op een Nationale Autowasbon!’  

De winactie wordt uitgeschreven door JET BIK Producten gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 

1. De actie loopt van april t/m december 2019. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk

gedurende de actieperiode per vestiging;

2. Deze actie bestaat uit het winnen van een Nationale Autowasbon. De deelnemer die binnen 5

dagen nadat het promotieteam bij een vestiging is geweest, de facebookpagina van JET BIK is

gaan volgen, maakt kans op deze bon.

3. Deelname aan deze actie is gratis;

4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers van JET BIK

zijn uitgesloten van deelname;

5. Deelname aan deze actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 16 jaar

en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan

ingeschreven;

6. Door deel te nemen aan onze Facebookactie geven deelnemers akkoord te gaan met deze

deelnemende voorwaarden;

7. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze; Over uitslagen

wordt niet gecorrespondeerd;

9. De winnaar ontvangt een Nationale Autowasbon. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor

andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs

verbonden voorwaarden, zal de prijs opnieuw verloot worden aan bestaande deelnemers.

10. JET BIK kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden

gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie

wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;

11. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door

JET BIK voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Gegevens worden na

bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd;

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door

JET BIK;

13. Deze promotieactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door

Facebook.

14. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met JET BIK via jvanderkroon@jet-

bik.nl.

ALSJEBLIEFT!
Vandaag krijg je van ons schoon zicht 

op daglicht. Dat heb je verdiend.

WWW.JET-BIK.NL


