
 
 
Hieronder vind je de actievoorwaarden. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de 
spelregels die gelden. 
 
Actievoorwaarden: 
 
Algemeen 
1. De actie met aankoopverplichting wordt aangeboden door bol.com B.V. gevestigd te (3528BJ) 

Utrecht aan de Papendorpseweg 100. De actie dient ter promotie van Pampers, Braun, Oral-B, 
Ariel, Dreft, Lenor, Gillette, Gillette Venus, Olaz, Swisse, Old Spice, Aussie, Head & Shoulders, 
Swiffer, Pantene, Mr Proper, Ambi Pur, Antikal, Dash en Fixodent producten van Procter & 
Gamble. De prijs wordt uitgekeerd door Procter & Gamble.  

2. De actie loopt van 11 december 2017 0:00 uur tot en met 24 december 2017 23.59 uur (hierna: 
de “actieperiode”).  

3. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze 
actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 
 

De prijs 
4. De winnaar van deze actie wint: een weekendtrip voor 2 personen naar Reykjavik t.w.v. EUR 

1.500,-.  
5. Het volgende is in de prijs inbegrepen: vliegreis voor 2 personen vanaf Schiphol, 3 

overnachtingen in een tweepersoonskamer in een 4 sterren hotel met ontbijt en een 
georganiseerde excursie naar het Noorderlicht (het zien van het Noorderlicht tijdens deze 
excursie kan niet worden gegarandeerd, bij ongunstige weersomstandigheden is het 
Noorderlicht niet te zien). Het overige is niet bij de prijs inbegrepen.                         

6. De winnaar dient de weekendtrip te boeken bij reisbureau Communisis Nederland B.V. In dit 
kader zal bol.com naam, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan het reisbureau. Met 
deelname stem je ermee in dat deze gegevens door bol.com aan het reisbureau worden 
doorgegeven indien je de prijs wint. Communisis Nederland B.V. zal nadat de winnaar bekend is 
gemaakt contact opnemen met de winnaar om de weekendtrip af te stemmen.   

7. De weekendtrip is te boeken tot eind april 2018 op basis van beschikbaarheid van vlucht en 
hotel. De volgende weekenden zijn niet te boeken: weekend van 23/24 december 2017, 
weekend van 30/31 december 2017, weekend van 6/7 januari 2018 en 17/18 februari 2018, 
weekend van 24/25 februari 2018 en het weekend van 3/4 maart 2018. Indien er geen 
beschikbaarheid is, wordt er in overleg naar alternatieve data gekeken. Indien dit onverhoopt 
niet tijdens Noorderlicht seizoen kan plaatsvinden wordt de prijs, in overleg, doorgeschoven 
naar volgend Noorderlicht seizoen.  

8. De prijs wordt één keer uitgereikt.  
9. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht aan andere personen of worden 

ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten.  
 
 
 



Voorwaarden voor deelname 
10. De deelname aan deze actie staat open voor personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, 

een Nederlands of Belgisch paspoort hebben en woonachtig zijn in Nederland of Belgie. 
Werknemers van Procter & Gamble, bol.com of aan Procter & Gamble of bol.com gelieerde 
(rechts)personen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.  

11. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. 
12. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de 

deelname aan de actie. 
13. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 

 
Wijze van deelname 
14. Om deel te nemen aan deze actie dien je gedurende de actieperiode twee actie producten van 

de merken Pampers, Braun, Oral-B, Ariel, Dreft, Lenor, Gillette, Gillette Venus, Olaz, Swisse, Old 
Spice, Aussie, Head & Shoulders, Swiffer, Pantene, Mr Proper, Ambi Pur, Antikal, Dash en/of 
Fixodent te kopen bij bol.com (aanbod van externe verkopers is uitgezonderd van de actie). 
Vanaf dat moment doe je automatisch mee. Voor alle actie producten zie deze link.  

15. De deelnemer dient zijn/haar bestelbevestiging beschikbaar te houden. Deze kan te allen tijde 
door bol.com opgevraagd worden.  

 
De winnaar 
16. De winnaar wordt door bol.com op onpartijdige wijze bepaald door middel van een loting onder 

de deelnemers. Deze trekking zal worden uitgevoerd door een computer. De trekking vindt 
plaats na afloop van de actie en in ieder geval voor 8 januari 2018.   

17. De winnaar ontvangt uiterlijk 9 januari 2018 per e-mail bericht van bol.com.   
18. Als de winnaar zijn/haar prijs, gegevens en/of toestemming niet tijdig bevestigd, vervallen de 

rechten van de winnaar op de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden getrokken. Tevens 
verliest deze winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook, zonder enige 
mogelijkheid tot beroep. Prijzen die om welke reden ook niet worden uitgekeerd, blijven 
eigendom van Procter & Gamble.   

19. Over trekkingen en de bekendmaking van de winnaar wordt niet gecorrespondeerd.  
 

Aansprakelijkheid 
20. Bol.com noch Procter & Gamble zijn aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de 

actieproducten. 
21. Procter & Gamble, bol.com en de door Procter & Gamble en/of bol.com ingeschakelde 

(hulp)personen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten 
verband houdende met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de 
actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding en ontvangst van de prijs of de 
gebruikmaking daarvan, behoudens opzet of grove roekeloosheid.  

22. Bol.com is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) enige gebreken aan de prijs die Procter & 
Gamble en eventuele derden ter beschikking zijn gesteld.  

23. De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie.  
 
Overig 
24. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen 

door bol.com.  
25. Bol.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden 

gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie 
wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

26. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van 
deelname. 

https://www.bol.com/nl/b/winactie-noorderlicht/16513966/


27. Bol.com zal zorgdragen voor het afdragen en de aangifte van de kansspelbelasting.  
28. Bol.com handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 

januari 2014. 
29. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
30. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de bol.com klantenservice via: 

030 – 310 4999 of per e-mail via:  klantenservice@bol.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen 
na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.  
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