Actievoorwaarden:
Baby van de maand
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a)
Aanbieder: Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden U.A
b)
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze
actievoorwaarden.
c)
Actievoorwaarden: deze voorwaarden
d)
Actie: Baby van de Maand
e)
Actieperiode: Doorlopend
f)
Actiewebsite: www.rabobank.nl/av
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Baby van de Maand. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid
van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
De actie Baby van de Maand wordt aangeboden en georganiseerd door Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
Deelname staat open voor gezinnen met een pasgeboren baby of gezinnen die een baby verwachten en daarbij wonen
in het werkgebied van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden 1.
Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer online een Rabo RegenboogRekening openen. Iedere
Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de actie Baby van de Maand.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het prijzenpakket bestaat uit: Een Rabo RegenboogRekening met 50 euro inleg en het cadeaupakket van Ikke. Indien
een prijs niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere
prijs van gelijke waarde.
De winnaar wordt als volgt bepaald: Iedere maand wordt er uit de online geopende Rabo RegenboogRekeningen een
winnaar getrokken. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen
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bericht. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare
waarde.

Tarieven zakelijk

Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet
gecorrespondeerd.
Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.
Door deelname aan de actie Baby van de Maand accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden
geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens
vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de actie Baby
van de Maand.
Bij acceptatie van de prijs, gaat de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de winnaar akkoord met de publiciteitscampagne
in div. media (online en offline) .
Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: communicatie.av@rabobank.nl onder
vermelding van ‘klacht actie Baby van de Maand’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde
partijen.
De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
1

Het werkgebied van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden bestaat uit de volgende kernen: Ameide, Arkel,
Dalem, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Gorinchem, Goudriaan, Groot-Ammers, Hoogblokland, Hoornaar,
Kedichem, Kinderdijk, Langerak, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Noordeloos, Schelluinen, Spijk, Streefkerk,
Tienhoven, Vuren, Schoonrewoerd, Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam, Hei- en Boeicop,
Leerbroek, Lexmond en Nieuwland.

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Versie juni 2019

2

