
Actievoorwaarden Cadeaukaart 
regen - KRAS&WIN actie KARWEI 
Amersfoort
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Cadeaukaart regen - Kras & Win actie van KARWEI Amersfoort, 
die wordt georganiseerd door KARWEI. KARWEI is een formule van Intergamma B.V., gevestigd in Leusden 
(Nederland).

Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan 
de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Artikel 1 De actie 

1. Van vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart 2019 ontvangt een klant van KARWEI Amersfoort bij besteding van 
iedere € 20,- een kraskaart. (Bij besteding van € 40 ontvangt de klant twee kraskaarten). 
2. Iedere kraskaart bevat onder de kraslaag twee opties; (1) Helaas, volgende keer beter en (2) EUR5,- 
cadeaukaart. De klant dient één van de opties open te krassen. De klant ziet op het moment dat hij één optie heeft 
gekozen direct of hij/zij iets gewonnen heeft.  
Winnaars van de EUR 5,- cadeaukaart kunnen deze tot en met zondag 24 maart 2019 ophalen in de KARWEI 
Amersfoort.
3. Deelname aan deze Kras & Win actie is gratis. 
4. Het aantal te verstrekken kraskaarten is beperkt; verstrekking hiervan vindt gedurende de actieperiode plaats 
zolang de voorraad strekt in de KARWEI Amersfoort (op=op). Klanten mogen zo vaak meedoen als zij willen.
5. Doorverkoop van de kraskaarten is niet toegestaan. 
6. Deelnemers aan de actie moeten 18 jaar of ouder zijn. Kraskaarten worden uitsluitend ter beschikking gesteld 
aan klanten die (aantoonbaar) ouder zijn dan 18 jaar. 
Medewerkers van KARWEI Amersfoort, de in het kader van deze actie ingeschakelde derden en alle andere 
personen die op enige andere wijze bij de trekking van de winnaars betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname. 
7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 2 De prijs  

1. De deelnemer aan de actie maakt kans op de volgende prijs: een cadeaukaart t.w.v. EUR 5,-. 
2. De prijs worden ter beschikking gesteld door KARWEI Amersfoort. De daadwerkelijke uitkering van de prijzen 
wordt door KARWEI Amersfoort verzorgd. 
3. De gewonnen prijs wordt uitgekeerd op de volgende wijze: de klant levert de kraskaart in bij de servicebalie 
van de KARWEI Amersfoort en krijgt in ruil daarvoor de cadeaukaart t.w.v. EUR 5,-. Aan de cadeaukaart zit geen 
looptijd verbonden.
4. Het ruilen of inwisselen van de cadeaukaart voor geld is niet mogelijk. Bovendien is de cadeaukaart niet 
overdraagbaar; de cadeaukaart is persoonsgebonden.
5. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van KARWEI Amersfoort en zal worden afgedragen door 
KARWEI.
 
Artikel 3 Algemene bepalingen

1. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag 
behoudt KARWEI zich het recht voor om de kraskaarten te weigeren. In geval van fraude, onrechtmatige 
beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is KARWEI gerechtigd de volledige schade op de 
deelnemer te verhalen.
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2. KARWEI Amersfoort, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk 
voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies 
van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het 
gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten. 
3. Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
4. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de bouwmarkt KARWEI Amersfoort en zijn te vinden op de website 
van KARWEI Amersfoort, karwei.nl/amersfoort. KARWEI behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van 
redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele 
actievoorwaarden zijn te vinden op karwei.nl/amersfoort.
5. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KARWEI.
6. Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van KARWEI 
via het contactformulier op https://www.karwei.nl/klantenservice/service-en-contact/contact of telefonisch via 
088-010 86 20. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd. 
7. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
8. Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van KARWEI) en KARWEI 
handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.
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