Algemene actievoorwaarden “Business Seat Arrangementen”
1. De actie “Business Seat Arrangementen” loopt van 1 augustus 2017 tot en met 30 juni 2018. Gedurende het
voetbal seizoen 2017-2018 nodigt Sense of China 3 gasten per keer uit om een thuiswedstrijd bij te wonen van
het 1ste Team van Feyenoord in de Eredivisie, Nationale Beker of Champions League. De wedstrijden worden
van te voren bekend gemaakt via onze website en Facebook pagina.
2. U ontvangt 1 deelname kaart per persoon (vanaf 13 jaar) per dinerbezoek aan ons restaurant in de
actieperiode. Deelname vanaf 13 jaar en ouder. Uit de aanmeldingen wordt de gelukkige winnaar geselecteerd
middels loting. U mag zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt. De winnaar ontvangt een uitnodiging voor 3
personen voor de uitgelichte thuiswedstrijd in de vorm van 3 Business Seat Arrangementen in stadion de Kuip.
Meer info over de arrangementen zie www.feyenoord.nl/business/seats-hospitality/business-seats
3. Uw volledig ingevulde deelname kaart kunt u deponeren in onze actie box gesitueerd bij de garderobe van
het restaurant. Een week voor aanvang thuiswedstrijd wordt de winnaar bekend gemaakt en wordt de actie
box geleegd. Deelnemer gaat met het inleveren van de kaart akkoord met het feit dat hij/zij, zijn/haar
medewerking verleend aan publicitaire doeleinden vermits zij winnen.
4. De winnaars worden gekozen door een jury bestaande uit de directie van Sense of China. De beslissing van
de jury is onherroepelijk. De winnaar wordt persoonlijk opgebeld waarna de publicatie plaatsvindt op onze
website en Facebook pagina. De te winnen toegangskaarten kunnen in geen geval worden ingeruild tegen
geldwaarde of voor een ander product.
5. Persoonlijke gegevens die u Sense of China verschaft, worden vertrouwelijk behandeld. De door u ingevulde
gegevens worden vastgelegd in een bestand van Sense of China. Dit bestand wordt gebruikt voor het
toezenden van nieuwsbrieven per e-mail. Sense of China zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter
beschikking stellen of verkopen. Overeenkomstig de wetten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
hebben de deelnemers het recht om hun persoonlijke gegevens kosteloos te raadplegen, te corrigeren of te
laten verwijderen door te schrijven naar Sense of China, Middenbaan Noord 202, 3191 EL Hoogvliet.
6. Sense of China erkent geen aansprakelijkheid voor eventuele type- of spelfouten in de actievoorwaarden.
Sense of China heeft het recht om de actie met de daaraan gekoppelde actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen, dan wel te beëindigen, zonder dat zij gehouden is aan de schade die hieruit voortvloeit voor
deelnemers te vergoeden.
7. Deze actie is in regel met de gedragscode van promotionele kansspelen. Zie voor hun info:
http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/december/1-januari-2014 Deelnemers kunnen
op verzoek de papieren versie van deze algemene voorwaarden inzien bij hun bezoek aan ons restaurant.
VRAGEN OF OPMERKING
Vragen of opmerkingen over de actie of deze actievoorwaarden kunt u richten aan Sense of China via e-mail:
info@senseofchina.nl of per post: Middenbaan Noord 202, 3191 EL Hoogvliet. Sense of China zal zich naar
beste vermogen inspannen uw vraag of opmerking zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

