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1. Algemeen
Dit reglement is van toepassing op de actie “Maak kans op één van de 25 luxe arrangementen voor twee personen op 
Landgoed de Salentein!” (hierna: actie).

Deze actie wordt u aangeboden door De Wijnkring, een initiatief van Verbunt Verlinden, Professor Cobbenhagenlaan 
51, 5037 DB, Tilburg, Nederland. 

Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van maandag 20 mei t/m zondag 23 juni 2019 (hierna: actieperiode).

2. Prijs
25 x een luxe arrangement voor twee personen op Landgoed de Salentein.

3. Actie in de Wijnkring winkel
Bij aankoop van minimaal 6 actieflessen Portillo (combineren mag) in de Wijnkring winkel, ontvangt u een actiecode van 
de winkelier. Deze code samen met uw gegevens vult u in op www.wijnkring.nl/actie. Het inschrijven is mogelijk t/m 23 
juni 2019. 

U ontvangt een bevestiging van uw deelname per mail. Met uw deelname maakt u kans op één van de prijzen.

4. Actie op Wijnkring.nl

Bij aankoop van minimaal 6 flessen Portillo op www.wijnkring.nl, kunt u op de afrekenpagina aanvinken of u deelneemt 
aan deze actie. U hoeft geen actiecode in te vullen, uw deelname wordt automatisch verwerkt. 

U ontvangt een bevestiging van uw deelname per mail. Met uw deelname maakt u kans op één van de prijzen.

5. Actie op Salenteinshop.nl

Bij aankoop van minimaal 6 flessen Portillo op www.salenteinshop.nl, kunt u op de afrekenpagina aanvinken of u 
deelneemt aan deze actie. U hoeft geen actiecode in te vullen, uw deelname wordt automatisch verwerkt. 

U ontvangt een bevestiging van uw deelname per mail. Met uw deelname maakt u kans op één van de prijzen.

6. Deelname
Door het inschrijven op www.wijnkring.nl/actie of het drukken op de knop ‘Ik wil graag deelnemen aan de Salentein 
Portillo actie’ op de website ‘Salenteinshop.nl of Wijnkring.nl’ neemt u deel aan de actie en door deelname aan de 
actie gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor deelname aan de actie en om in aanmerking te komen voor de prijzen, dient een deelnemer tenminste 18 jaar te 
zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. 
De gegevens van de deelnemer - naam, emailadres en telefoonnummer - moeten naar waarheid ingevuld zijn.

Medewerkers van Verbunt Verlinden en Wijnkring ondernemers, alsmede alle overige personen die direct of indirect bij 
bovengenoemde en/of de organisatie van de prijsvraag zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname. 
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7. Winnaar(s)
De winnaar zal door middel van een loting worden aangewezen. 

De winnaar wordt per e-mail en telefonisch geïnformeerd. Hij/zij ontvangt tussen 24 juni en 25 juni 2019 bericht.  
De winnaar moet de prijs binnen 24 uur accepteren, nadat door Verbunt Verlinden de mail is verstuurd, of het bericht 
telefonisch heeft ingesproken. Accepteert de winnaar de prijs niet, of reageert de winnaar niet binnen de genoemde 
24 uur, dan komt haar/zijn recht op de prijs te vervallen en zal de prijs opnieuw worden verloot onder de overige 
deelnemers.

Er worden 25 winnaars geselecteerd. Iedere winnaar mag iemand naar keuze meenemen. Degene moet ook 18 jaar en 
ouder zijn.

De winnaar van de prijs dient zich met een volgens de wet goedgekeurd document te identificeren als de persoon die 
zich heeft geregistreerd. 

Alle winnaars gaan akkoord met de publicatie van foto en naamsvermelding in enkele social media uitingen van Verbunt 
Verlinden/ De Wijnkring en partners van bovengenoemde die betrokken zijn bij deze actie.

8. Filmopnames
Met het aannemen van de prijs gaat de winnaar akkoord dat hij/zij gefilmd kan worden in de rol van figurant, geïnterviewde 
dan wel prijswinnaar én dat Verbunt Verlinden deze filmopnames kan gebruiken voor interne en externe doeleinden.

Bij externe doeleinden kan het bijvoorbeeld gaan om het gebruiken van dit materiaal voor openbare bekendmaking op 
het internet ten behoeve van Portillo campagnes in Nederland en Verbunt Verlinden producten in de vorm van een film 
en ander beeldmateriaal; Verbunt Verlinden’s website, social media (zoals o.a. Facebook en YouTube) pre-rolls, digitale 
banners en print uitingen.
De winnaar draagt onvoorwaardelijk en zonder tijdslimiet akkoord, alle (intellectuele eigendoms-) rechten ten aanzien 
van voornoemde opnamen, over aan Verbunt Verlinden Wijnkopers.

De winnaar zal geen aanspraak maken op enige vergoeding (in wat voor vorm dan ook) voor het door Verbunt Verlinden 
gebruiken van voornoemde opnamen.

9. Uitreiking prijzen
Winnaars worden per e-mail en telefonisch geïnformeerd. Ze ontvangen tussen 24 juni en 25 juni bericht. 
De winnaar heeft pas recht op de prijs wanneer hij/zij de e-mail en identificatie meenemen op het moment van uitreiken.  

10. Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van deze actie, waaronder teksten, lay-out, of overige informatie komen toe aan 
Verbunt Verlinden/ De Wijnkring.

Verbunt Verlinden behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen, wanneer de deelnemer één of meer 
van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de 
wet- of regelgeving heeft overtreden, de deelnemer op enig moment te diskwalificeren en/of te weigeren de prijs toe 
te kennen. Verbunt Verlinden behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie ten allen tijde te beëindigen, 
verlengen of wijzigen, indien de uitvoering van de actie in alle redelijkheid niet langer gecontinueerd kan worden. 
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11. Aansprakelijkheid
Verbunt Verlinden/De Wijnkring kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: 

• De opgave van onjuiste of onvolledige gegevens door een deelnemer.
• Storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.
• Eventuele schade of letsel die voortvloeit uit deelname aan deze actie, tenzij sprake is van opzet of grove   
 nalatigheid aan de zijde van Verbunt Verlinden Wijnkopers.
• Voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. Mocht de prijs om wat voor reden dan ook niet voldoen  
 aan de verwachtingen van de prijswinnaars, dan heeft de prijswinnaar geen recht op enige vergoeding, in  
 welke zin dan ook.
• Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.

12. Gegevens deelnemers

Verbunt Verlinden zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld 
is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

13. Acceptatie Voorwaarden

Deelname aan de prijsvraag houdt acceptatie van bovenstaande voorwaarden in. Klachten over en verzoeken tot 
aanpassing van de voorwaarden zullen niet in overweging worden genomen. 

Vastgesteld: mei 2019
Vragen of een toelichting m.b.t. de actievoorwaarden kunnen verstuurd worden naar info@wijnkring.nl. 


