
Actievoorwaarden 
Deze prijsvraag wordt u aangeboden door Essent Retail Energie BV (hierna te 
noemen Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te 's-Hertogenbosch. Op de actie zijn de 
volgende voorwaarden van toepassing:  

• Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. 
• De actie loopt van 12 mei 2013 tot 1 juli 2013. 
• Er is 1 prijswinnaar. 
• De volgende prijs is te winnen: Media Markt cadeaukaart t.w.v. € 50,-. 
• Voor de prijs komen alleen klanten van Essent in aanmerking. 
• Alleen klanten die in de actieperiode hun gegevens invullen maken kans op 

de prijs. 
• Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden. 
• Binnen een maand na het einde van de actieperiode worden de prijswinnaars 

gekozen. 
• De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 6 weken na het einde van de 

actieperiode hun prijs. 
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
• De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere 

prijzen. 
• Iedere deelnemer dingt één keer mee naar de prijs, ongeacht hoe vaak men 

aan de actie heeft deelgenomen en/of welke producten men bij Essent 
afneemt. 

• Essent neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar 
rekening. 

• Als u wint, geeft u Essent automatisch toestemming voor publicatie van uw 
naam. 

• De gegevens die u verstrekt, worden behandeld conform de privacyverklaring 
zoals beschreven staat in de site voorwaarden van Essent. 

• Uw gegevens worden alleen gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan 
deze actie. 

• Voor zover er ook prijzen door derden geleverd worden zullen de verstrekte 
gegevens van de prijswinnaars ook aan die derden ter beschikking worden 
gesteld. 

• Daarnaast verleent de deelnemer door deelname toestemming aan Essent 
om de verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van het (eenmalig) per 
e-mail informeren over de prijsuitslag. 

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

 


