
Voorwaarden OERei enquête actie 

• Protix B.V. (hierna te noemen: OERei), organiseert een enquête actie. Deze actie loopt van 27 

juli 2020 tot 23 augustus 2020. 

• Deelname aan de actie is gratis. 

• Meerdere deelnames per persoon zijn niet toegestaan. 

• De winnaars van de actie worden gekozen op basis van loting door het OERei team o.l.v. de brand 
manager van Protix. 

• Werknemers van Protix zijn uitgesloten van deelname. 

• De prijzen bestaan uit: 1 x overnachting voor twee personen in een drijvende hotelkamer in Villa 
Augustus t.w.v. 155,- (of een andere kamer met maximaal dezelfde waarde, deze actie is geen 
samenwerking met het hotel) 5 x het boek De Voetprintariër van Kees Aarts t.w.v. 19,95, 10 x de 
egg-timer t.w.v. 7,95.   

• De reservering voor de hotelkamer zal uitgevoerd worden door de brand manager van OERei, in 
samenspraak met de winnaar, waarbij in ieder geval gezocht dient te worden naar een beschikbare 
datum die niet duurder is dan de gestelde prijs van 155,-.  

• De winnaars worden benaderd na sluiting van de enquête.  

• OERei is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, 

die voortkomt of verband houdt met deze actie. 

• Alleen de personen die voldoen aan de geldende bepalingen, worden in aanmerking 

genomen als deelnemer. 

• Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers voldoen aan de 

bovenstaande voorwaarden. 

• OERei houdt zich het recht voor personen uit de wedstrijd uit te sluiten en gerechtelijke 

stappen te ondernemen als daar een gegronde reden voor is, zoals het schenden van het 

wedstrijdreglement of poging tot manipulatie. 

• De prijs kan in geen enkel geval overgedragen, omgewisseld of in geld uitbetaald worden. 

• OERei behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien 

onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding 

geven. OERei kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie, om redenen buiten hun 

wil, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden. 

• Deelnemers kunnen vrij en zullen geheel onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan 

de actie. 

• OERei behoudt zich het recht voor de prijs aan de winnaar zelf te overhandigen en de naam 



van de winnaar alsmede foto’s van de prijsoverhandiging te gebruiken voor publicitaire 

doeleinden, zoals interne of externe nieuwsbrieven, een vermelding op de website of via 

social media. 

• Deelname aan de actie houdt in dat de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk 

aanvaardt. Er is geen enkele betwisting mogelijk m.b.t. de formulering van de vragen of de 

antwoorden erop. 

• Voor zover mogelijk wordt er geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement. Op 

deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan 

een de rechtbank in Oost-Brabant worden voorgelegd. 


