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1. Winacties worden uitgeschreven door Recticel Bedding (Schweiz) AG. Op winacties zijn te 
allen tijde deze actievoorwaarden van Recticel Bedding (Schweiz) AG van toepassing. 

2. Deelname aan deze winactie van Recticel Bedding (Schweiz) AG kan bij een besteding 
vanaf €1.000,- aan nieuwe Swissflex producten aangekocht bij deelnemende Swissflex 
dealers. 

3. Elke geïnvesteerde €1.000,- aan Swissflex producten bij een dealer telt als één deelname. 
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij 

de deelname aan de winactie. Deze informatie wordt genoteerd door de dealer via een 
online formulier.  

5. De winactie loopt van 30 maart tot en met 25 mei. Voor en na deze looptijd maak je geen 
kans op de in de actie genoemde prijs. 

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. 
Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 

7. De trekking van de winnaar geschiedt op willekeurig wijze. 
8. De winnaar wordt op 11 juni bekend gemaakt via Social Media en de Swissflex partners. De 

winnaar dient binnen 7 dagen na bekendmaking een mail te sturen aan 
sam@brandjunkies.nl met daarin de NAW-gegevens, telefoonnummer en een kopie van een 
identiteitskaart. 

9. Recticel Bedding (Schweiz) AG kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan 
wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de 
deelnemers is. 

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 
11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Brand Junkies B.V. hiervoor zorgdragen. 
13. De prijs dient door deelnemer te worden opgehaald bij Schaap & Citroen te Van Baerlestraat 

27, Unit 1, 1071 AN Amsterdam. 
14. Medewerkers van Recticel Group (inclusief alle business units) en mediapartners Brand 

Junkies B.V. & de Media Balie B.V. zijn uitgesloten van deelname. 
15. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden alleen 

gebruikt door Recticel Bedding (Schweiz) AG en mediapartners Brand Junkies B.V. & de 
Media Balie B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is 
onze Privacy verklaring van toepassing. 

16. Recticel Bedding (Schweiz) AG verleent geen garanties op de door haar te verstrekken 
prijzen. 

17. Recticel Bedding (Schweiz) AG handelt met haar winactie in overeenstemming met de 
Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten 

van deelname. 
20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met afdeling marketing via het 

info@brandjunkies.nl, onder vermelding van je naam en je adres. 

Laatste update: 2 maart 2020 16:00 uur. Voorbeeld: besteed je €10.000 aan een Swissflex 
boxspring? Dan kom je 10 keer op de lijst te staan en maak je dus 10 keer kans op het IWC 
horloge! 

 

 


