Actievoorwaarden
Baby fotoshoot
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: ‘Open een Rabo Spaarrekening en maak kans
op een professionele fotoshoot van je baby’
- Actieperiode: 1 november t/m 31 december 2018

4. Deelname staat open voor Deelnemers: ouders/verzorgers die
een Rabo Spaarrekening openen op naam van hun kind in de
leeftijd van 0 t/m 6 maanden.
Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn
uitgesloten van deelname aan deze Actie.
5. Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer
het volgende doen: Deelnemer maakt automatisch kans op een
professionele fotoshoot, indien Deelnemer tijdens de
Actieperiode een Rabo Regenboog Rekening of andere Rabo
Spaarrekening opent op naam van de baby.
6. Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie.

Actie.

Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de
Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud

7. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

daarvan.
8. De prijs bestaat uit: een professionele fotoshoot bij Marieke
2. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de

Lubbers Fotografie. De fotoshoot betreft het toppakket, welke

Aanbieder en is ter promotie van sparen voor kinderen.

bestaat uit circa twee uur babyfotografie (incl. ouders en
eventuele broertjes/zusjes), inclusief 15 bewerkingen in kleur en

3. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de

zwart/wit. De foto’s worden digitaal aangeleverd.

Actieperiode.
Lees verder op de volgende pagina.
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14. De Aanbieder kan de Deelnemer vragen belangeloos mee te
werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de
Aanbieder inzake de Actie.
15. Vragen of klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via

Rabobank Centraal Twente

e-mail gestuurd worden naar: Rabobank Centraal Twente,
Postbus 48, 7550 AA Hengelo, of communicatie.ct@rabobank.nl.

Vervolg van vorige pagina.

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

Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de

16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien,

Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door

beslist de Aanbieder.

een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.
17. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de
9. De winnaar wordt als volgt bepaald: door loting. Uit alle, bij

procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

Rabobank Centraal Twente door Deelnemers geopende Rabo
Spaarrekeningen, wordt iedere maand een winnaar geloot door

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

Rabobank Centraal Twente.

voorafgaande of nadere kennisgave deelnemers uit te sluiten

Rabobank neemt contact op met de ouders/verzorgers van het

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

kind op wiens naam de rekening staat. De actie kent in totaal 2

misbruik maken van de Actie, niet conform deze

winnaars: 1 winnaar die in november een Rabo Spaarrekening

Actievoorwaarden handelen en/of frauduleus handelen.

geopend heeft, en 1 in de maand december.
19. De Aanbieder handelt in overeenstemming met de
10. De winnaar krijgt persoonlijk bericht binnen 1 week na

Gedragscode promotionele kansspelen.

loting. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen
geen bericht.

20. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

11. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een
andere prijs.
12. Over de opzet van deze Actie of de vervanging van niet
beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet
gecorrespondeerd.
13. 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
behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet
beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het
uitvoeren van de Actie.
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