Leg je ei... in mei!-actie 2019
De spelregels
De nieuwe jaarbestelling afronden voor de zomervakantie is een goed idee. Alles op tijd in
huis op het moment dat jóu uitkomt, de school aan kant voor het echt zomer wordt en alle
overwegingen gemaakt. Kortom: ei gelegd. Bovendien speel je mee voor de prijzen!

Ben je er klaar voor?
Spelregels Leg je ei... in mei!-actie 2019
	Van 13 mei tot en met 31 mei 2019 maak je bij besteding van minimaal € 3000,(inclusief btw) in de webshop van de Rolf groep automatisch kans op prijzen.
	Deelname is eenmalig per klantnummer mogelijk en staat open voor alle klanten,
met uitzondering van werknemers en hun gezinsleden van de Rolf groep en/of
aan de Rolf groep gelieerde ondernemingen.
De hoofdprijs is een waardecheque t.w.v. het aankoopbedrag van de jaarbestelling.
De waardecheque heeft een maximale waarde van € 5000,- (inclusief btw).
De winnaar van de waardecheque wordt op donderdag 6 juni bekend gemaakt via
de pagina derolfgroep.nl/actie-jaarbestellingen en via Facebook. Daarnaast benaderen
we de winnaar persoonlijk.
De winnaars van de dagprijzen worden wekelijks op maandag bekend gemaakt via de
pagina derolfgroep.nl/actie-jaarbestellingen. Daarnaast benaderen we de winnaars
persoonlijk.
	De waardecheque is geldig van 6 juni 2019 tot en met 31 december 2019 op het gehele
assortiment in de webshop van de Rolf groep.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de Leg je ei... in mei!-actie of deze 
voorwaarden kunnen schriftelijk of digitaal gesteld worden. De klantenservice is
dagelijks bereikbaar via 088 – 4101020 en per e-mail via klantenservice@derolfgroep.nl.
	Mocht je niet winnen… dan is het óók Koek en ei!
Elke school die in de periode van 13 mei tot en met 31 mei 2019 de jaarbestelling
plaatst – bij besteding van minimaal € 3000,- (inclusief btw) in de webshop van
de Rolf groep – ontvangt als cadeau een gevulde koektrommel. Geniet van
het uitpakken van de nieuwe spullen, met een lekker koekje erbij!
Voor alle voorwaarden verwijzen we je graag naar de bijlage.

Veel succes!

Leg je ei in mei. Eitje toch?

Bijlage:
Spelregels Leg je ei... in mei!-actie 2019
Algemeen:
•	Van 13 mei tot en met 31 mei 2019 maak
je bij een besteding van minimaal
	€ 3000,- (inclusief btw) in de webshop
van de Rolf groep automatisch kans op
prijzen.
•	Deelname is eenmalig per klantnummer
mogelijk.
•	Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen
enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen
worden.
•	De Rolf groep behoudt zich het recht
voor om de Leg je ei... in mei!-actie
	wegens overmacht op elk gewenst
tijdstip op te schorten, te beëindigen
	of te wijzigen en niet tot uitkering van
de prijzen over te gaan, zonder enige
mogelijkheid tot schadevergoeding
voor de winnende deelnemers. Wijziging of beëindiging zal via de pagina
derolfgroep.nl/actie-jaarbestellingen
bekend worden gemaakt.
Deelnemers:
•	Deelname staat open voor alle klanten,
met uitzondering van werknemers en
hun gezinsleden van de Rolf groep en/
of aan de Rolf groep gelieerde ondernemingen.
•	De Rolf groep heeft het recht om een
deelnemer aan de Leg je ei... in mei!	actie buiten te sluiten, indien blijkt dat
de deelnemer onjuiste, onvolledige of
misleidende gegevens heeft verstrekt,
of op andere wijze fraude pleegt, of
probeert te plegen.
•	De Rolf groep kan in geen enkel geval
verantwoordelijk worden gesteld voor
de opgave door een deelnemer van een
verkeerd telefoonnummer, e-mail-, of
postadres, dat leidt naar een verkeerd
of onbekend adres van de deelnemer.
•	Door deel te nemen aan deze actie,
verklaren de deelnemers zich akkoord
met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.
Prijzen:
•	De prijzenpot bestaat uit de volgende
prijzen:
•	De hoofdprijs is een waardecheque
t.w.v. het aankoopbedrag van de jaarbestelling. De waardecheque heeft
een maximale waarde van € 5000,(inclusief btw).
• Dagprijzen (15 stuks):
-	In week 20 vijf samengestelde
			creatieve pakketten t.w.v. € 750,			per pakket.
		-	In week 21 vijf samengestelde
spellenpakketten t.w.v. 750,- per
pakket.
-	In week 22 vijf samengestelde
STEAM-pakketten t.w.v. € 750,per pakket.
•	De winnaars worden middels een trekking op onpartijdige wijze aangewezen.
•	De winnaar van de waardecheque t.w.v.
het aankoopbedrag van de jaarbestelling wordt op donderdag 6 juni bekend
gemaakt via de pagina derolfgroep.nl/
actie-jaarbestellingen en via Facebook.
Daarnaast benaderen we de winnaar
persoonlijk.

•	De winnaars van de dagprijzen
	worden wekelijks op maandag bekend
gemaakt via de pagina derolfgroep.nl/
actie-jaarbestellingen. Daarnaast
benaderen we de winnaars persoonlijk.
•	Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
•	Een gewonnen prijs is uniek en staat op
naam van de winnaar. De prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te
keren in geld.
Aansprakelijkheid:
•	De winnaar kan tot uiterlijk drie
maanden na bekendmaking aanspraak
maken op uitreiking van de prijzen. Na
deze periode vervalt de aanspraak op
de prijzen automatisch.
•	De Rolf groep is niet aansprakelijk voor
enige schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of samenhangt met
deelname aan de Leg je ei... in mei!	actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare
	fouten kunnen de Rolf groep niet worden tegengeworpen en kunnen op geen
enkele wijze een verplichting voor de
Rolf groep in het leven roepen.
•	De Rolf groep is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor kosten die de
deelnemer in verband met deelname
aan de Leg je ei... in mei!-actie maakt.
Overige spelvoorwaarden:
•	De Rolf groep zal de gegevens van de
winnaars uitsluitend gebruiken voor de
uitvoering van deze actie. Deelnemers
hebben te allen tijde de mogelijkheid
hun persoonsgegevens te laten verbeteren door contact op te nemen met de
Rolf groep.
•	De winnaars van de prijzen geven
de Rolf groep toestemming om hun
namen en eventueel mogelijke foto’s te
gebruiken bij promotionele activiteiten
in verband met deze actie en zullen
hun overige gewenste medewerking bij
eventuele promotionele activiteiten van
de Rolf groep verlenen voor zover dit in
redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking
verlenen aan promotionele activiteiten
van de Rolf groep hebben daarmee
geen recht op een financiële vergoeding.
•	Bij vermoeden van misbruik is de Rolf
groep gerechtigd om de waardecheque
ongeldig te verklaren.
•	De Rolf groep garandeert niet de
ongestoorde en ononderbroken
werking van haar website(s) of de door
haar geleverde of gebruikte diensten.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die
de Rolf groep aan het beheer van de
website besteedt, is het mogelijk dat de
informatie onvolledig of onjuist is.
•	Eventuele vragen, opmerkingen of
klachten over de Leg je ei... in mei!-actie
of deze voorwaarden kunnen schrifte	lijk of digitaal gesteld worden. De klantenservice is dagelijks bereikbaar via
088 – 4101020 en per e-mail via
klantenservice@derolfgroep.nl.
•	De Rolf groep hecht veel waarde aan
het beschermen van je privacy en de
persoonlijke gegevens die je aan ons
verstrekt. We houden ons hierbij aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ons privacy statement
leggen we je uit welke gegevens we van
je verwerken en waarom we dat doen.

•	We verwijzen naar onze algemene
leveringsvoorwaarden derolfgroep.nl/
actie-jaarbestellingen
Waardecheque:
•	De waardecheque is geldig van 6 juni
2019 tot en met 31 december 2019 op
het gehele assortiment van de Rolf
groep te bestellen in de webshop.
•	De waardecheque is alleen geldig op
artikelen die via de webshop van de
Rolf groep besteld kunnen worden en
niet op (lopende) offertetrajecten.
•	De waardecheque is niet op te splitsen
in meerdere aankopen.
•	Bij het retourneren van artikelen vanuit
de jaarbestelling wordt dit in mindering
gebracht op de waardecheque. Indien
deze reeds verzilverd is, worden hier
evenredige kosten voor in rekening
gebracht.
•	De cheque kan als volgt verzilverd
worden: je plaatst in één keer een
bestelling in de webshop van de Rolf
groep t.w.v. het bedrag op de waardecheque. Daarna bel je direct met onze
Klantenservice (088 – 4101020). Deze
voert de 100%-korting door.
•	Met de waardecheque heb je recht op
een bepaald tegoed. Deze waarde staat
vermeld op de waardecheque, inclusief
btw.
•	Het is niet toegestaan om de waardecheque te (doen) kopiëren of anderszins te (doen) vermenigvuldigen en/of
te (doen) distribueren.
•	Het is niet toegestaan de waarde	cheque op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of
andere doeleinden dan waarvoor deze
is uitgegeven.
•	De Rolf groep behoudt zich het recht
voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen
aan te brengen in de waardecheque	voorwaarden. De meest actuele versie
van deze voorwaarden kun je te allen
tijde raadplegen op derolfgroep.nl/
actie-jaarbestellingen
•	De cheque is niet inwisselbaar in
combinatie met andere kortingsacties.
•	De waardecheque is niet inwisselbaar
voor contanten.
•	De waardecheque is bedrijfsgebonden
en kan slechts eenmalig worden
ingewisseld.
Dagprijzen:
•	De dagprijspakketten worden samengesteld door de Rolf groep.
•	De inhoud van een dagprijspakket kan
niet worden gewijzigd.
•	Retournering van het pakket of een van
de artikelen uit het pakket wordt niet
vergoed.
Koektrommel:
•	Elke school die in de periode van 13 mei
tot en met 31 mei 2019 de jaarbestelling
plaatst – bij besteding van minimaal
€ 3000,- (inclusief btw) in de webshop
	van de Rolf groep – ontvangt als
cadeau een gevulde koektrommel.
•	Deze koektrommel wordt geleverd bij
de jaarbestelling.

