
Winactie Facebook actievoorwaarden 
 

Wat leuk dat je mee wilt doen aan onze nieuwe winactie! In samenwerking met Euroscoop 

Bioscopen Nederland en België mogen wij 5x 2 bioscoopkaartjes voor Euroscoop weggeven!  

Voorwaarden 
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Kies & Win! ” 

• Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van 

en in te stemmen met deze actievoorwaarden. 

Deelname 

• Deelname aan de Actie is gratis en alleen mogelijk binnen de actieperiode van 30 augustus 

2019 tot en met 1 september 2019. 

• Om deel te nemen aan de Actie moeten de Deelnemers een openbaar Facebookprofiel 

hebben. Gebruikers die geen Facebookaccount hebben kunnen niet deelnemen aan deze 

Actie. 

Regels 

• Om deel te nemen aan de Actie dienen de Deelnemers de volgende handelingen te voldoen:  

o De Facebookpagina van Prijsvrij liken 

o Reageren onder de winactie post op de Facebookpagina van Prijsvrij.nl met welke 

film zij graag zouden willen zien. 

o De persoon taggen met wie zij deze film graag zouden zien. 

Prijs 

• De 5 winnaars kunnen opgeven bij welke Euroscoop zij graag hun 2 gratis bioscoopkaartjes 

willen ophalen. Dit gaat om 2 bioscoopkaartjes op iedere 2D-film zonder extra toeslagen. 

• De deelnemer dient op te geven in welke week zij verwachten hun film te bezoeken. Zij 

zullen voor deze week op de gastenlijst bij de door hun gekozen Euroscoop worden gezet. 

• Prijsvrij en Euroscoop Bioscopen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een te laat 

ingediende prijs. 

• De prijs kan niet worden gebruikt voor of in mindering worden gebracht op een reeds 

bezochte film en zal nimmer worden uitgekeerd als geldbedrag aan de winnaars. 

• De prijs is éénmalig te gebruiken, een eventueel restbedrag komt te vervallen.  

• Mocht de winnaar een film willen bezoeken met extra toeslagen, zoals een 3D-film of een 

film met toeslag zijn deze extra kosten voor eigen rekening van de winnaar. 

• Bij annulering of het niet op komen dagen vervalt het recht op de prijs en kan er geen 

aanspraak gemaakt worden op restitutie van de prijs. 

Winnaar 

• De winnaars zullen aan het einde van de actie bekend worden gemaakt en met naam en 

profielfoto gepubliceerd worden via de tijdlijn van Prijsvrij. 

• De winnaars worden via Facebook op de hoogte gebracht van zijn/haar gewonnen prijs. Er 

zal gevraagd worden om zijn/haar e-mailadres aan Prijsvrij te verstrekken. 

• De winnaars stemmen er mee in dat hun naam wordt verstrekt aan Euroscoop Bioscopen. 

• Mocht de prijswinnaar 10 werkdagen na bekendmaking van de uitslag niet gereageerd 

hebben, dan behoudt Prijsvrij.nl zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.  

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 



Overig 

• Het gebruik van nepprofielen is ten strengste verboden. Deelnemers waarvan wordt 

vastgesteld dat zij onder valse voorwendselen hebben geprobeerd hun kansen op te prijs te 

vergroten zullen worden uitgesloten van deelname aan deze Actie. 

• De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd 

met Facebook. 

• Prijsvrij en Euroscoop Bioscopen behouden zich het recht om de actie op ieder moment 

zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels,  prijzen, 

actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 

• In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslissen Prijsvrij en Euroscoop 

Bioscopen. 


