
 

 

 

  
 

 

 

Rotterdam, 1 april 2019 

 
 

Maak kans op een middagje springen bij Jumping XL! 
 

Van maandag 1 tot en met zaterdag 20 april 2019 vind je in iedere winkel op Woonboulevard Dordt Spring Time 

kleurplaten. De kleurplaat is tevens te downloaden op de website www.woonboulevarddordt.nl. Lever de 

kleurplaat uiterlijk zaterdag 20 april in bij Lunchroom Saint Tropez en maak kans op een middagje springen bij 

Jumping XL.  

 

Actievoorwaarden 
 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijs. 

 
Deelnemers maken kans op een middagje springen bij Jumping XL op een locatie naar keuze. De prijs is niet 
inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar aan derden.  
 

Deelname is toegestaan in de leeftijdscategorie van 2 tot en met 10 jaar. Deelnemers dienen toestemming van 

een ouder/verzorger te hebben om te mogen deelnemen aan de actie. Woonboulevard Dordt behoudt zich het 

recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de uitslag deelnemers uit te sluiten. 
 

Woonboulevard Dordt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of ongemak dan ook, 

voortvloeiend uit deze actie. 

 

Woonboulevard Dordt behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze actie op welk moment dan ook te 

wijzigen. Wijzigingen, prijzen en drukfouten voorbehouden. 
 

De deelnemer gaat door deelname aan de actie akkoord met het zich tot 1 december 2019 ten dienste te stellen 

voor publicitaire doelen. 
 

De deelnemer moet de actie voor 30 november 2019 hebben verzilverd. 
 

De winnaar ontvangt in week 17 per e-mailbericht de uitslag. Indien Woonboulevard Dordt binnen vijf werkdagen 

geen contact per e-mail heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar of met diens ouder/verzorger met 

gebruikmaking van het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, heeft Woonboulevard Dordt het recht de prijs 

voor diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen conform deze voorwaarden. 
 

De ingezonden gegevens worden geacht te zijn ingediend door de gemachtigde houder van het opgegeven  

e-mailadres. 
 

Woonboulevard Dordt handelt naar de gedragscode promotionele kansspelen. 
 

Personen die betrokken zijn bij de actie zijn uitgesloten van deelname. 
 
Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden. 

http://www.woonboulevarddordt.nlb/

