
Wedstrijdvoorwaarden ‘Win een kerstdiner voor 2 in Rotterdam’ 
 
1. Algemeen 
1. Deze wedstrijdvoorwaarden (verder te noemen de ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de 

winactie ‘Win een kerstdiner voor 2 in Rotterdam’ (hierna de ‘’Actie’’) van Alpro Nederland B.V. 
(hierna: ‘’Alpro’’), gevestigd aan de Hoge Mosten 22, 4822 NH te Breda.  

2. Alpro is een gedeponeerde merknaam.  
3. De Actie heeft als doel het merk Alpro te promoten.   
4. De Actie loopt van 23 november 2022 tot en met 29 november 2022 (hierna: de “Actieperiode”). 
5. Alpro en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van de Actievoorwaarden.  
6. Alpro behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden, de Actie stop te zetten of 

de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, zulks zonder dat Alpro tegenover de deelnemers 
gehouden zal zijn tot vergoeding van eventuele schade. Een herziene versie van de 
Actievoorwaarden of de staking van de Actie zal bekend worden gemaakt op de website van Alpro 
(www.alpro.com/nl/winactie-rotterdam/) voorzien van een (wijzigings)datum.   

 
2. Deelname 
1. Een deelnemer aan de Actie is een persoon die binnen de Actieperiode via (en conform de verdere 

instructies op) de website van Alpro (www.alpro.com/nl/winactie-rotterdam/) een voor hem/haar 
bekende persoon heeft aangemeld om kans te maken op een ‘kerstdiner voor 2 in Rotterdam’ op 
donderdag 1 december 2022 bij het pop-up restaurant ‘the Next Morning’ in de Hofbogen te 
Rotterdam. De deelnemers zijn hierbij geïnformeerd dat zij geen foto’s dienen toe te voegen, 
teneinde te voorkomen dat Alpro onbedoeld kennis kan krijgen van (bijzondere) persoonsgegevens.  

2. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke 
personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vast woon- of verblijfplaats waar zij als 
bewoner staan ingeschreven.  

3. Medewerkers van Alpro die betrokken zijn bij de Actie zijn uitgesloten van deelname. 
4. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via de website van Alpro (www.alpro.com/nl/winactie-

rotterdam/) tot uiterlijk 29 november 2022. 
5. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen aan de Actie. Alpro behoudt zich het recht voor om 

terugkerende aanvragen van deelname uit te sluiten. 
6. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden. 
7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt 

Alpro zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 
8. Door deelname aan de Actie gaan de deelnemers akkoord met het maken van foto- en/of 

videomateriaal tijdens het diner en het gebruik van dit materiaal door Alpro en de door Alpro 
ingeschakelde hulppersonen of derden.  

 
3. Uitslag en Prijzen 
1. In totaal zijn 8 diners ‘kerstdiner voor 2 in Rotterdam’ (voor telkens 2 personen, plaats te vinden op 

donderdag 1 december 2022 bij het pop-up restaurant ‘the Next Morning’ in de Hofbogen te 
Rotterdam) ter waarde van € 99,-- (zegge negenennegentig euro) te winnen. De prijzen kunnen op 
geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen hun waarde of in geld of andere goederen.     

2. De aanwijzingen van de winnaar(s) van de prijzen uit deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze 
en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

3. De winnaars ontvangen op 30 november 2022 bericht middels email.  
4. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van 

de prijs door een winnaar vervalt deze aan Alpro.   
5. Indien een winnaar niet aan de criteria van de Actievoorwaarden voldoet, zal de prijs niet worden 

toegekend. De prijs blijft dan eigendom van Alpro en deze zal aan een andere deelnemer worden 
toegekend. 

 
4. Privacy  
1. De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden door Alpro 

uitsluitend verwerkt in het kader van de Actie. Bij deelname aan de Actie dient Alpro uw inzending 
te bewaren om de winnaars te kiezen en deze te benaderen. Alle inzendingen en de daarbij 
behorende persoonsgegevens zullen na het kerstdiner op donderdag 1 december 2022 worden 
verwijderd. Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens staat vermeld in de 
Privacyverklaring, zoals vermeld op  we website van Alpro (www.alpro.com/nl/privacy/). 

2. Door deel te nemen aan de Actie geven de deelnemers toestemming tot het gebruik in het kader 
van de Actie van de door hem/haar via de website van Alpro (www.alpro.com/nl/winactie-rotterdam/) 
verstrekte persoonsgegevens.  
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3. Alle inzendingen en de daarbij behorende (persoons)gegevens, zullen na het kerstdiner op 1 
december 2022 worden verwijderd 

 
5. Aansprakelijkheid 
1. Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico.  
2. Alpro is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de Actie of veroorzaakt door de 

uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van gebruik, inzet of misbruik van de uitgekeerde prijzen, dan wel anderszins 
voortvloeiende uit de Actie. 

3. Alpro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of 
softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging 
opleveren of verloren gaan. 

4. Alpro is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken 
prijzen. Alpro verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

  
6. Slotbepalingen 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Actie, de Actievoorwaarden en de website van Alpro 

(www.alpro.com/nl/winactie-rotterdam/), waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of 
overige informatie, komen toe aan Alpro. Niets uit de inhoud van de Actie, de Actievoorwaarden 
en/of de website van Alpro www.alpro.com/nl/winactie-rotterdam/ mag worden verveelvoudigd dan 
wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Alpro.  

2. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
Alpro.  

3. Indien een of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Alpro 
een vervangende bepaling vaststellen en die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 

4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
voortvloeiende uit de Actie of de Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Amsterdam.  

5. Bij een vraag, klacht of opmerking met betrekking tot de Actie of de Actievoorwaarden kan contact 
opgenomen worden met Alpro via het email adres actie@alpro.com.  

 
Aldus opgemaakt te Breda, 22 november 2022  
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