Actievoorwaarden Scan & Win Winkelcentrum Crimpenhof
Actieperiode 1 september t/m 30 september 2021
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Klanten ontvangen bij iedere aankoop bij één van de ondernemers van
winkelcentrum Crimpenhof een scanvoucher, met uitzondering van de
supermarkten AH, Aldi, Dirk en Visgilde Gebr. De Block
Bij supermarkten Albert Heijn gebr. De Block en supermarkt Aldi ontvangt u een Scan
en Winvoucher per transactie en bij een minimaal aankoopbedrag van € 25,Bij Visgilde Gebr. De Block ontvangt u een Scan en Winvoucher per transactie en bij
een minimaal aankoopbedrag van € 15,Supermarkt Dirk doet niet mee met de Scan & Win actie.
De hoofdprijs is een auto, een Citroen C3. Door mee te doen aan de Scan & Win
actie maakt u kans samen met nog 99 andere deelnemers om deze auto te winnen.
Heeft u een printbon uit de scanzuil ontvangen waarop staat dat u een mogelijke
kanshebber bent voor de hoofdprijs, volg dan de instructies die vermeld staan op de
bon. De prijsuitreiking van de hoofdprijs is op zaterdag 9 oktober op het Van
Vlietplein.
U kunt alleen kans maken op de hoofdprijs wanneer u minimaal 18 jaar of ouder bent.
Per persoon/gezin kan met maximaal één bon (‘Hoera! Kans op de hoofdprijs’)
meegedaan worden om kans te maken op de Citroën C3.
Kaarten kunnen gescand worden tijdens de reguliere openingstijden van het
winkelcentrum t/m uiterlijk 7 oktober 2021 18.00 uur.
De prijzengenerator, Scan & Win zuil, staat gedurende 5 weken op het Van Vlietplein
Prijzen / producten gewonnen van Albert Heijn? Deze kunnen opgehaald worden bij
de servicebalie van Albert Heijn.
De overige prijzen kunnen opgehaald worden bij de desbetreffende winkel
De uiterste ophaaldatum van de gewonnen prijzen: 7 oktober.
Er zijn een beperkt aantal scankaarten / prijzen per week, op=op! Wacht dus niet te
lang met scannen van de ontvangen vouchers.
Het doel van de Scan & Win actie is het promoten van winkelcentrum Crimpenhof
door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen
rechtmatig gewonnen hebben.
Door deelname aan de Scan & Win actie verleent u toestemming aan de
winkeliersvereniging om eventuele foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden
met betrekking tot deze actie.
De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en kan niet worden
ingewisseld voor contant geld.
Deelname aan de Scan & Win actie is uitgesloten voor deelnemende bedrijven en
hun personeel, evenals iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de
ontwikkeling en uitvoering van de Scan en Win actie.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

