APRIL
– De proWIN themamaand –
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VAN 11.04.2022 TOT EN MET 31.05.2022

In april draait het bij proWIN allemaal om de bijen – iedereen weet vast wel
hoe belangrijk deze kleine beestjes voor ons milieu zijn. Daarom willen wij deze
maand aan de bijen wijden. proWIN laat je zien hoe onze producten helpen om de bijen te
beschermen en wat zij ons allemaal geven.
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Voor gastvrouwen en gastheren hebben
we ook nog een speciale

HIGHLIGHT
in petto:

Voor elke geboekte demo die plaatsvindt van 11.04.2022 – 31.05.2022 is er een speciale emmer
als extraatje bij het boekingsgeschenk.

Bovendien maak je als gastvrouw of gastheer kans om bij een demonstratie omzet van € 400 per demo,
één van de 500 bijenhotels te winnen.
Doe mee met de proWIN themamaand april
en maak kans op een geweldige prijs!

Alle prijzen zijn incl. de wettelijke btw.
proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2 / begane grond
6229 ES Maastricht
NETHERLANDS • +31 (0) 437901115
info@prowin.nl • www.prowin.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen
en drukfouten!
Zolang de voorraad strekt.

Deelnamevoorwaarden

Wij hebben een MEGA WINACTIE voor jou!
Deze winactie wordt georganiseerd door proWIN Winter GmbH, Zeppelinstraße 8,
66557 Illingen – hierna te noemen proWIN. Door deel te nemen aan de winactie
gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden voor deelname en
verantwoordelijkheid voor de inhoud.
1. WAT VALT ER TE WINNEN?
Door deel te nemen kan een deelnemer één van de 500 proWIN bijenhotels winnen.
2. HOE KUN JE DEELNEMEN EN HOE WORDEN DE WINNAARS BEPAALD?
Deelnemen kan iedereen die in de onderstaande actieperiode een proWIN demonstratie
houdt als gastvrouw/-heer (online of live) waarbij een bruto demonstratie omzet van
meer dan € 400,00 wordt bereikt en het houden van de demo aantoont door een correct
ingevulde boekingsbevestiging via email te sturen aan wettbewerbe@prowin.net. De
minimum omzet heeft altijd betrekking op 1 demonstratie, de omzetten van meerdere
demonstraties worden niet opgeteld. Is de demonstratie omzet echter bv. € 800, dan zijn
er automatisch 2 winkansen. Als er meer dan één demo wordt gehouden waarbij de minimale omzet wordt bereikt, dan doet elke ingediende boekingsbevestiging mee.
De winnaars worden door loting bepaald.

MEEDOEN IS DUS HEEL GEMAKKELIJK. GA AAN DE SLAG EN BOEK EEN DEMO BIJ
JE proWIN CONSULENT. Wij wens je veel plezier!

3. IN WELKE PERIODE VINDT DE ACTIE PLAATS?
De hele actie vindt plaats van 11.04.2022 tot en met 31.05.2022. De laatste mogelijkheid
om mee te doen is dus op 31.05.2022. Einddatum is 06.06.2022.
Op 15.06.2022 vindt de trekking onder alle geldige inzendingen plaats, dit wordt gedaan
door de Verkooppromotie van proWIN.
4. WIE KAN MEEDOEN?
Elke natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder mag meedoen. Een verandering van woonplaats na deelname aan de winactie sluit de deelnemer niet uit van deelname aan de
prijsuitreiking. Medewerkers van proWIN alsmede de deelnemende samenwerkingsverbanden en hun leden zijn uitgesloten van deelname. De deelnemer verzekert dat de door
hem/haar in het kader van de winactie verstrekte informatie correct is. Wijzigingen van
e-mailadressen dienen per omgaande aan proWIN te worden medegedeeld om de benodigde communicatie mogelijk te maken.
5. WIE IS UITGESLOTEN VAN DEELNAME?
Bij onjuiste informatie of indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer gebruik heeft
gemaakt van ongeoorloofde hulpmiddelen of anderszins zichzelf of derden door manipulatie heeft bevoordeeld of bij schending van de deelnamevoorwaarden, houdt proWIN zich
zonder opgaaf van redenen het recht voor tot uitsluiting van de deelnemer(s) van deelname aan de winactie.
6. HOE WEET IK OF IK GEWONNEN HEB?
De winnaars wordt per e-mail en door de proWIN consulent geïnformeerd.
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7. HOE ONTVANG IK MIJN PRIJS?
De prijs wordt door de desbetreffende verkooppartner overhandigd.
8. WAT GEBEURT ER ALS IK ME NIET MELD NA BEKENDMAKING VAN DE PRIJS?
Mocht de winnaar zich niet binnen 5 dagen na ontvangst van de prijskennisgeving melden, dan komt de prijs te vervallen. In dat geval wordt er uit de kring van in aanmerking
komende deelnemers een nieuwe winnaar getrokken. Hetzelfde geldt als de winnaar
onjuiste contactgegevens doorgeeft en het hierdoor niet mogelijk is om de prijs te versturen of te overhandigen.
9. VOORBEHOUDSCLAUSULE
proWIN houdt zich het recht voor om de winactie te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen. proWIN maakt alleen gebruik van deze mogelijkheid om redenen van overmacht,
om technische redenen (bv. virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de
hard- en/of software) of als om juridische redenen niet gegarandeerd kan worden dat de
winactie goed wordt uitgevoerd. proWIN is niet verantwoordelijk voor verlies, annuleringen of vertragingen die door omstandigheden worden veroorzaakt die buiten het verantwoordelijkheidsgebied vallen. In gerechtvaardigde gevallen kan de prijs worden vervangen door gelijkwaardige prijzen.
10. PRIVACYBELEID
proWIN Winter GmbH verwerkt en slaat uw persoonlijke gegevens op, te weten achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres volgens Artikel 6, lid 1, zin 1
onder f) van de AVG (wet op de gegevensbescherming) uitsluitend in zover dit noodzakelijk is voor de prijstrekking en - in geval van een prijs - om contact op te nemen met de
winnaar en de prijs uit te reiken en anderszins alleen conform Art. 6, lid 1, zin 1 onder f)
van de AVG als en in zover dit nodig is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van
rechtsvorderingen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een hoger legitiem
belang heeft bij het gebruik van uw gegevens.
U heeft conform art. 15 van de AVG te allen tijde het recht om proWIN Winter GmbH,
Zeppelinstraße 8, D-66557 Illingen, mail@prowin.net om uitgebreide informatie te vragen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Met inachtneming van de vereisten van
art. 16 -18 AVG kunt u te allen tijde verzoeken om correctie, verwijdering en afscherming
van individuele persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven
aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.
Als gevolg hiervan geven wij uw persoonlijke gegevens alleen door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit nodig is voor de levering van de prijs (Art. 6, lid 1,
zin 1 onder b) van de AVG). Wij verzekeren dat persoonlijke gegevens niet aan derden
worden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (Art. 6, lid 1, zin 1 onder c)
AVG) of indien u daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (Art. 6, lid
1, zin 1 onder a) AVG).
11. OVERIG
Contante uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. Prijsclaims kunnen niet aan andere
personen worden overgedragen of afgestaan.
Op claims voortkomende uit en in samenhang met deze winactie en de uitvoering hiervan,
is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag
(CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
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