Actievoorwaarden
Laat je stem horen in Den Haag!

Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’sHertogenbosch. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
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Deze actie loopt van 16 april 2018 tot en met 14 mei 2018 en geldt niet in
combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;
Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u via Facebook
deel heeft genomen aan het online onderzoek “Essent PR onderzoek –
Energieakkoord” en hier de gevraagde gegevens heeft ingevuld. Vanaf dat
moment maakt u kans om te winnen.
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie bij deelname aan de actie.
Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van
18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten
van deelname.
De prijs bevat een compleet verzorgde dag naar het Binnenhof van Den Haag,
met o.a. ontvangst op het hoofdkantoor van Essent, (retour)vervoer van ’sHertogenbosch naar Den Haag, een lunch en rondleiding door de Tweede Kamer
verzorgd door Prodemos.
De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk
geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
Deelnemer verklaart door deelname aan de actie dat Essent al het foto- en
beeldmateriaal gemaakt tijdens de actie geheel of gedeeltelijk op alle mogelijke
manieren openbaar mag (laten) maken, waaronder, maar niet beperkt tot,
televisie, internet en mobiel, en/of verveelvoudigen op beeld- en/of
geluidsdragers waaronder, maar niet beperkt tot, CD en DVD. Essent mag de
opnamen en/of foto’s commercieel (laten) exploiteren op welke wijze ook. Voorts
is het Essent toegestaan passages uit de opnamen en/of foto’s te gebruiken in
promotiefilmpjes.
De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden
verkregen, worden alleen gebruikt door Essent voor de desbetreffende actie en
worden niet verstrekt aan derden.
We betalen of keren de prijs niet in een andere vorm uit;
Essent is te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen.
Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover
in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen.
In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige
(schade)vergoeding;
Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname.

