
“Plak voor Cadeaus” - Sligro Alkmaar 

 

 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Sligro B.V., gevestigd te (5466 
RB) Veghel aan de Corridor 11 (hierna: Sligro) georganiseerde actie “Plak voor Cadeaus”. 

De Actie: 

• In verband met de heropening van de zelfbedieningsvestiging van Sligro ontvang je tijdelijk 
bij besteding van iedere € 100,-- (btw, tabak en emballage uitgezonderd) in deze vestiging 
één spaarzegel waarmee je kunt sparen voor één van de cadeaus (hierna: de Actie). 

• De spaaractie is opgebouwd uit staffels. De klant kan bij 3, 6, of 9 zegels de spaarkaart 
verzilveren. Per staffel kan de klant kiezen uit andere prijzen. 

• Deelname aan de Actie staat open voor alle Sligro klantenpashouders van 18 jaar en ouder 
(hierna: Deelnemer). 

• Door deel te nemen aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met de 
toepasselijkheid van deze algemene spelvoorwaarden welke eenvoudig beschikbaar zijn via 
de website www.sligro.nl/Alkmaar. 

• De Actie start op 20 juni 2022 tot en met 27 augustus 2022 (10 weken). De 
verzilveringsperiode is van 27 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 (4 weken). 

Prijzen en uitkering 

• Alle beschikbare prijzen zijn te zien op de website www.sligro.nl/Alkmaar. 
• De op de website opgenomen afbeeldingen zijn een indicatie, hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. 
• De spaarkaart die recht geven op een prijs kunnen uiterlijk tot en met 24 september 2022 bij 

Sligro Alkmaar ingeruild worden voor de desbetreffende prijs. Na voornoemde datum kan de 
spaarkaart niet langer worden ingewisseld. 

• De prijzen worden uitgekeerd op vertoon van een Sligro klantenpas en de originele 
spaarkaart. Sligro behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan deze 
algemene spelvoorwaarden voldoen of die haar frauduleus overkomen. 

• Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Sligro zich het recht 
voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Sligro aanvaardt geen 
aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de 
(vervangende) prijs beperkt afwijkt van de aangeboden prijs. 

• De prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, zijn persoonsgebonden, 
niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of 
diensten. 

• Bij weigering van een prijs of indien een prijs om andere reden niet wordt uitgereikt, vervalt 
deze aan de organisator. 

• Sligro neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar 
rekening. 

Persoonsgegevens Deelnemer 

• Door deelname aan de Actie stemt Deelnemer ermee in om medewerking te verlenen aan 
promotionele activiteiten verband houdend met deze Actie, zoals foto of filmopnamen en 
interviews. Deelnemer geeft hierbij toestemming aan Sligro om deze foto- of filmopnamen 
en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Sligro is hiervoor geen 
vergoeding verschuldigd. 



• De persoonsgegevens die Sligro verkrijgt in verband met de deel name aan deze Actie 
worden vertrouwelijk en conform de AVG behandeld.  

Correspondentie 

• Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze algemene spelvoorwaarden 
en/of de Actie kan de Deelnemer zich richten tot: Sligro Alkmaar, Laanenderweg 9,1812 PW 
Alkmaar  

Overige bepalingen 

• Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicaties gerelateerd aan de Actie, mag worden 
verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Sligro. 

• Sligro, haar medewerkers, de door Sligro ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere 
wijze verband houdt met de Actie. 

• Indien een of meer bepalingen van deze algemene spelvoorwaarden nietig zijn of worden 
vernietigd, zal door Sligro een of meer vervangende bepalingen worden vastgesteld die 
zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen 
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen 
door Sligro. 

• Sligro behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te 
zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de algemene 
spelvoorwaarden zal op www.sligro.nl/Alkmaar worden geplaatst, voorzien van een datum. 

• Op de Actie en deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actie en/of de algemene spelvoorwaarden 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

• Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele 
kansspelen 2014. 

 

 


