
Spelvoorwaarden Mennega Catering – Bartjes actie

• Actie is geldig tot 31 december 2021
• Alleen bij bestellingen gedaan via de website mennega.nu of via bestellen@mennega.nu
• Niet in combinatie met andere acties
• Er worden maximaal 500 bartjes weggeven (op=op)
• Bij iedere bestelling van een hoofdgerecht ontvangt u 1 bartje sticker. 
• Als de spaarkaart vol is (10 stickers) ontvangt u een bartje.
• Per bestelling worden maximaal 10 stickers tegelijk verstrekt.
• De volle spaarkaart kan worden ingeleverd bij de bestelling die ervoor zorgt dat de spaarkaart vol 
• komt, dit wel vermelden bij de bestelling.
• Mennega Catering gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens.

Algemene spelvoorwaarden:
Indien sprake is van een prijsvraag, spel of promotionele actie op deze website, danwel aangekon-
digd via socialmedia, radio en/of televisie zijn, naast de eventuele speci�eke spelvoorwaarden, deze 
algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelne-
mer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de 
prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. 
Raadpleeg de website derhalve voor eventuele speci�eke voorwaarden. Indien er voor bepaalde 
acties of prijsvragen speci�eke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te 
worden beschouwd op dit reglement.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer 
verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet 
aan derden verstrekt. Mennega Catering mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermel-
den in het kader van de bekendmaking van de winnaar via haar eigen social mediakanalen, 
waaronder begrepen FaceBook, You-Tube, Snapchat en Instagram en zal de gegevens van de deelne-
mers behandelen conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) Daarnaast 
worden de gegevens gebruikt voor het verzenden van gewonnen prijzen en nieuwsbrieven.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 
18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te 
mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken 
teneinde de leeftijd van die deelnemer te veri�ëren.
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Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelne-
mers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.�De winnaars zullen per 
post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer 
opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespon-
deerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzon-
den, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs 
noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Geldprijzen worden binnen 
enkele weken overgemaakt aan de winnaar.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn 
recht op afgifte. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Mennega 
Catering tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.�Mennega Catering kan te 
allen tijde een deelnemer diskwali�ceren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op 
enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt 
jegens Mennega Catering of derden. 

Mennega Catering besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel 
kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of 
onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden verhaald 
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Mennega Catering in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden 
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Mennega Catering is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit 
de deelname aan het spel. Daarnaast is Mennega Catering niet verantwoordelijk voor gebreken aan 
de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. Mennega Catering 
behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. 

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Mennega Catering worden aangepast. Wij adviseren 
daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstem-
ming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene 
voorwaarden kunnen verstuurd worden naar Mennega Catering via het contactformulier of in een 
voldoende gefrankeerde envelop naar Mennega Catering, Groningerstraat 2a, 9401 BK Assen.
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