
Deze actie is alleen geldig in Nederland.

De actieperiode loopt van 16 maart t/m 30 juni  2015.

Je kunt deelnemen aan de actie door een recept en jouw naam en e-mailadres achter te laten op de website 
van Smulweb. 

Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Indien je jonger bent dan 18 
jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

Uit alle inzendingen wordt er wekelijks 'at random', door de computer, een selectie van 1 winnaar gemaakt die 
een aardewerk schaal wint. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht op het door hen opgegeven e-
mailadres.

De prijzen zullen na afloop van de actie zo spoedig mogelijk worden verstuurd naar het door de desbetreffende 
deelnemer opgegeven adres.

Santa Maria is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres 
dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door PostNL of andere meewerkende partijen. 
Santa Maria draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of 
bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op grond van de 
Actie toegekende prijzen.

Uw e-mailadres wordt opgeslagen en gebruikt voor promotionele doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven.

Wij aanvaarden slechts één deelname per persoon (en per e-mailadres) gedurende de actieperiode.

Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

Medewerkers van Santa Maria B.V. en de door Santa Maria ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van 
deelname.

De Prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

Santa Maria B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Santa Maria behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Over de uitslagen van de acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en 
bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

De winnaar van de prijs is verplicht om zich op verzoek te legitimeren bij het winnen van een prijs. Wanneer de 
winnaar zich niet kan legitimeren zal deze worden uitgesloten van deelname.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Santa Maria.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie stuur een e-mail naar 
info@santamaria.eu.

Door op ‘OK’ te klikken, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze actie.


