Algemene voorwaarden cashback review actie van restaurant Ctaste
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd
door restaurant Ctaste. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de
onderstaande algemene voorwaarden:
1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief
dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele
participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren
hiertoe.
2. De looptijd van de winactie is maandelijks (van de eerste t/m de laatste dag van de
maand).
3. De prijs bestaat uit een geldbedrag. Dit geldbedrag bestaat uit het totale bedrag wat is
betaald bij restaurant Ctaste (exclusief dranken) met een maximum van €150,-.
4. De prijs is uitsluitend geldig voor geschreven reviews op Tripadvisor (www.tripadvisor.nl)
en niet geldig voor reviews geschreven op andere kanalen (waaronder Couverts en
Facebook).
5. De prijs wordt alleen uitgereikt als er minimaal 30 reviews op Tripadvisor zijn geplaatst in
de genoemde maand.
6. Bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden in de eerste week van de volgende
maand. De winnaar wordt op de hoogte gesteld via een reactie op de geschreven review via
Tripadvsior en via de Facebookpagina van CtheCity wordt de winnaar benoemd.
7. De winnaar kan tot uiterlijk 1 week na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van
de prijs door contact op te nemen via info@ctaste.nl onder vermelding van: Prijswinnaar
Review cashback actie. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
8. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
9. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren voor andere producten of diensten.
10. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres
opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun
identiteit en een printscreen van de bon / afschrijving bankafschrift. Indien de deelnemer dit
niet kan aanleveren wordt vanuit de aanbieder gekeken naar een passende prijs.
11. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder of een ander
daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de
levering van de prijs. Dan zal de datum van levering van de prijs in overleg met de
leverancier van de prijs worden bepaald.
12. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te
passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te
passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei
wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing
van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en
de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
13. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd
naar info@ctaste.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo
spoedig mogelijk reageren.

