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Actievoorwaarden  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win 2x The Box wandmeubel van Ruijch 

t.w.v. € 899’ georganiseerd door het magazine Scandinavian Living, Vipmedia Publishing & 
Services in Breda (hierna de ‘Organisatie’). 

2. De actieperiode loopt van 15 oktober 2019 tot en met 05 december 2019. 
3. Deelname kan alleen als je op het moment van inschrijven 16 jaar of ouder bent. 
4. Deelname geschiedt door middel van het invullen van het online formulier op 

www.scandiliv.nl/winnen  
5. De volgende punten dienen te worden voltooid om kans te maken:  

- Vul het formulier op bovengenoemde url in  
- Ga akkoord met de voorwaarden. Daarmee schrijft de deelnemer zich tevens in voor de 
nieuwsbrief van Scandinavian Living. 

6. Deelname is gratis  
7. Om kans te maken op de prijs van Scandinavian Living dienen geldige en correcte 

contactgegevens te zijn ingevuld. 
8. Na het correct invullen van het formulier ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging 

per e-mail. 
9. De winnaar maken we vrijdag 6 december 2019 bekend via e-mail.  

Privacy Statement 
1. De gegevens van de deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de 

actie ‘Win 2x The Box wandmeubel van Ruijch t.w.v. € 899’ waaronder het per e-mail 
inlichten/bevestigen van deelname. Tevens worden de gegevens van deelnemers gebruikt 
om u te benaderen via e-mail of telefoon voor een vrijblijvende aanbieding van Scandinavian 
Living. 

2. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien 
u geen bericht van ons wenst te ontvangen kunt u ons dat langs schriftelijke of elektronische 
weg meedelen.  
- Uw schriftelijke uitschrijving kunt u sturen naar: 
Vipmedia Publishing & Services 
Postbus 7272 
4800 GG Breda 
- Op elektronische wijze uitschrijven kan door het sturen van een e-mail naar: 
abo.living@vipmedia.nl 

3. Vipmedia Publishing & Services gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) worden zorgvuldig nageleefd en uw gegevens worden 
niet aan derden verstrekt. 

4. U kunt zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail. 
 

Algemeen 
1. De Organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment 

zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, actieperiode 
en voorwaarden te wijzigen. 

2. Medewerkers van de Organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname. 
3. De Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 

opgesteld. 
4. De Organisatie zal de kansspelbelasting voor eigen rekening nemen. Dit is dus een extra 

voordeel voor de prijswinnaar. 
5. Door deelname aan de actie ‘Win 2x The Box wandmeubel van Ruijch t.w.v. € 899’ verklaart 

de deelnemer akkoord te zijn met deze Voorwaarden. 
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