Actievoorwaarden:
Rabo Spaarweken 2018
Rabobank Centraal Twente

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
- Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A., statutair
gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te
Hengelo (o) en handelend onder de naam
Rabobank Centraal Twente
- Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland,
die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze
actievoorwaarden.
- Actievoorwaarden: deze voorwaarden
- Actie: ‘Rabo Spaarweken 2018'
- Actieperiode: 15 september t/m 13 oktober 2018

minderjarigheid. De aanwezigheid van deze toestemming kan

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Rabo

6. Om in aanmerking te komen voor een cadeaubon moet de

Spaarweken 2018’. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van

Deelnemer het volgende doen: tijdens de Rabo Spaarweken, die

de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud

lopen van 15 september t/m 13 oktober 2018, een bedrag

daarvan.

storten (fysiek of digitaal) op de Rabo Jongerenrekening of

door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen
toestemming is, is deelname aan de Actie niet mogelijk.
4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de
Actieperiode.
5. Als aan de Actievoorwaarden wordt voldaan ontvangt de
Deelnemer tijdens het Rabo Kids Spaarfeest op zaterdag
13 oktober een cadeaubon. Dit Spaarfeest vindt plaats op de
kantoren van Rabobank Centraal Twente.

een jeugdspaarrekening. De Deelnemer kan dan op zaterdag
2. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de

13 oktober 2018 tussen 10.00 en 14.00 uur een cadeaubon

Aanbieder en is ter promotie van het sparen van geld door

ophalen op één van de kantoren van Rabobank Centraal

kinderen of ouders op een spaarrekening bij de Rabobank.

Twente.

3. Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 2 t/m

7. Iedere Deelnemer mag één keer deelnemen aan de Actie.

12 jaar met een rekening bij Rabobank Centraal Twente. De
Deelnemers hebben toestemming nodig van hun

8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ouder/verzorger om deel te kunnen nemen aan de Actie i.v.m.

Lees verder op de volgende pagina.
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11. De cadeaubon is geldig t/m 31 december 2018.
12. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat
persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van
deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder

Rabobank Centraal Twente

behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet
beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het

Vervolg van vorige pagina.

uitvoeren van de Actie.

9. De Deelnemer kan de cadeaubon inleveren bij:

13. De Aanbieder kan de Deelnemer vragen belangeloos mee te

●

Bengeltjes Speeldorp, www.bengeltjes.nl

werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de

> gratis toegang voor 1 kind, incl. gratis toegang voor 1

Aanbieder inzake de Actie.

volwassene
●

Jump XL in Hengelo

14. Over de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

> 1 uur fun jumping incl. gratis jumpsokken.
Let op: reserveren is verplicht!Dit kan via de website van Jump XL:

15. Vragen of klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via

www.jump-xl.com/hengelo. Kies bij betalingsoptie voor: 'Bij

email gestuurd worden naar: communicatie.ct.@rabobank.nl.

binnenkomst betalen'. Lever de cadeaubon in bij de kassa, je krijgt

Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de vraag of klacht.

dan gratis toegang.
●

●

Kids City in Borne, www.kidscity.nl

16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien,

> Gratis toegang voor 1 persoon.

beslist de Aanbieder.

Kinderspeelboerderij ’t Höfke in Bentelo,
www.kinderspeelboerderij.nl

17. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de

> Entree voor 1 persoon, inclusief patat, ranja en een ijsje

procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

Let op: ’t Höfke is geopend t/m 30 november.
●

●

Het Kukelnest in Goor, www.hetkukelnest.nl

18. Aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder

> Entree voor 1 persoon, inclusief kleine patat, een snack en

voorafgaande of nadere kennisgave deelnemers uit te sluiten

ranja. (Ben je al lid van het Kukelnest, dan krijg je een zakje chips

van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze

of snoep erbij).

misbruik maken van de Actie, niet conform deze

Laco zwembad Borne, www.laco.eu/borne

Actievoorwaarden handelen en/of frauduleus handelen.

> Gratis toegang voor 1 persoon.
●

●

Twentebad in Hengelo, www.twentebad.nl

19. De Rabobank behoudt zich te alle tijden het recht voor om

> Gratis toegang voor 1 persoon.

het actieaanbod te wijzigen en/of te annuleren zonder hiervan

IJsbaan Twente in Enschede, www.ijsbaan-twente.nl

een nadere aankondiging te doen.

> Gratis toegang voor 1 persoon.
Daarnaast kan Deelnemer kiezen voor een bioscoopbon van

20. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

Cinema Hengelo, www.pathe.nl/hengelo.
10. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
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