
Actievoorwaarden Moederdagactie - Passage Corridor 
 
1. Algemeen 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Passage  

Corridor georganiseerde promotionele Moederdag winactie (hierna: Actie). 
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. 
 
2. De Actie 
2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd van vrijdag 30 april tot en met donderdag 6 mei 2021 

21:00 uur. (Hierna: Actieperiode). 
2.2 Door het achterlaten van een reactie in Facebook comments kan worden deelgenomen aan de 

Actie. 
 

3. Deelname 
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle volgers van de Facebook pagina van Passage Corridor 

vanaf 18 jaar en ouder. 
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
3.3 Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden. 
3.4 Bij deelname aan de Actie, gaat deelnemer akkoord met  

1. Eventueel fotomoment (enkel bij winst hoofdprijs). 
2. Verschaffen van gegevens als bankrekeningnummer. 

3.5 De winnaar wordt gekozen door de beheerder van Facebookpagina Passage Corridor. 
3.6 De winnaar van de hoofdprijs haalt de voucher op bij Van Den Bosch Lederwaren op zaterdag 8 

mei. Hiervan wordt tevens een foto geplaatst op social media. 
3.7 Over de uitslag van de winactie en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. 
 

4. Uitkering van prijzen 
4.1 Het shoptegoed is op basis van declaratie. Na uitgeven van het shoptegoed, dienen de 

kassabonnen worden doorgestuurd aan Marketing.NL@CBRE.com. Het terugstorten van de 
voorgeschoten gelden kan enkele dagen in beslag nemen.   

4.2 Het shoptegoed is enkel te besteden tijdens fysieke winkelbezoeken bij winkels in Passage 
Corridor.  

4.3 Het shoptegoed dient voor 1 augustus 2021 besteed te zijn.  
4.4 Het shoptegoed is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten.  

 
4.5 Privacy & verwerking persoonsgegevens 
4.6 Persoonsgegevens zullen zorgvuldig en correct conform de AVG Privacy wetgeving verwerkt en 

worden en uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van deze Actie. 
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