
 
 
 
Actievoorwaarden ‘Goed Geregeld Garantie-spel’ 
 
Deze actie wordt aangeboden door Essent Retail Energie B.V. (hierna te noemen Essent), 
Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing:  
 

• Deze actie loopt van vrijdag 29 maart 2013 tot en met vrijdag 26 april 2013. 
• In totaal zijn er 5 prijswinnaars. 
• De prijzen: 4 x weekprijs (Media Markt-bon ter waarde van 100 euro) en 1 x hoofdprijs (iPad 

Mini 16 GB ter waarde van 335 euro). Alle prijzen zijn inclusief BTW.  
• Voor de prijzen komen alleen deelnemers aan het Goed Geregeld Garantie-spel in 

aanmerking. 
• Deelname aan het spel is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. 
• Deelname aan het spel is voorbehouden aan ‘Facebook-fans’ van Essent. 
• Voor de spelregels wordt verwezen naar de instructies en regels op de Facebookpagina van 

Essent.  
• Medewerkers van Essent komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. 
• Per week wordt onder de top 10 deelnemers met het hoogste aantal punten van die week 

de winnaar van de Media Markt-bon aangewezen. Dit gebeurt via verloting. 
• Aan het einde van de actieperiode wordt onder de top 10 spelers de prijswinnaar van de 

iPad Mini aangewezen via verloting. 
• De winnaars ontvangen binnen 2 weken bericht, dan wordt aangegeven binnen welke 

termijn de gewonnen prijs naar hen toe wordt toegezonden.  
• De prijzen zullen per post worden verzonden naar het door deelnemer opgegeven huisadres. 
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
• De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen. 
• Als u wint, geeft u Essent automatisch toestemming voor publicatie van uw naam.  
• De gegevens die u verstrekt, worden behandeld conform de privacyverklaring van Essent, 

welke te raadplegen is op essent.nl. 
• Uw gegevens worden alleen gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. 
• Iedere deelnemer dingt één keer mee naar de prijzen, ongeacht hoe vaak men aan de actie 

heeft deelgenomen. 
• Essent is gerechtigd deze actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of deze actie te 

beëindigen. 
• Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

 
 


