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Deze actie loopt van 1 t/m 11 februari 2022, 16.00 uur.
Deelname kan via een fysieke invulkaart, via het digitale invulformulier op de website van
Winkelcentrum Goverwelle of via een reactie onder het bericht op Facebook.
Deelnemers gaan akkoord met het opslaan van hun gegevens ten behoeve van deze actie.
Na deze actie worden deze gegevens niet bewaard voor andere doeleinden.
Fysieke invulkaarten worden uitgereikt via de winkeliers zolang deze beschikbaar zijn.
U kunt uw ingevulde (fysieke) kaart inleveren in winkelcentrum Goverwelle vanaf dinsdag 1
februari tot uiterlijk vrijdag 11 februari 16.00 uur in de rode brievenbus.
Deelnemers mogen meerdere personen aandragen, er is echter maar 1 prijs te winnen per
persoon.
De te winnen prijzen zijn 10 verrassingspakketten in thema Valentijn welke aan huis
afgeleverd worden op zaterdag 12 februari.
Prijswinnaars dienen minimaal 18 jaar te zijn i.v.m. de invulling van het pakket.
Prijswinnaars dienen woonachtig te zijn in Gouda of in de directe nabijheid van Gouda.
De winnaars worden gekozen op basis van de ingevulde boodschap op het kaartje.
Prijswinnaars dienen thuis te zijn op het moment van de uitreiking op zaterdag 12 februari
2022. Zijn zij niet aanwezig, dan vervalt hun recht op het Valentijnspakket en wordt de
volgende winnaar gekozen.
Prijswinnaars worden vooraf niet op de hoogte gebracht.
Er worden foto’s gemaakt bij de prijsuitreiking. Deze foto’s kunnen voor promotionele
doeleinden gebruikt worden. Mocht u daar geen prijs op stellen, dan kunt u dat bij de
prijsuitreiking aangeven.
Alleen volledig invulkaarten (fysiek en online) dingen mee naar de Valentijnspakketten. Voor
de prijswinnaars die via een reactie onder het Facebookbericht gekozen worden, wordt via
Facebook Messenger om extra gegevens gevraagd. Hier dient binnen de termijn die gesteld
wordt gereageerd te worden met de gegevens van de persoon die zij aangemeld hebben
voor deze actie.
Mochten wij via Facebook Messenger contact met iemand opnemen, dan kunnen daar niet
direct rechten uit ontleend worden op een te winnen prijs.
Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld of andere prijzen.
Er kan niet gecorrespondeerd worden over het al dan niet winnen van een prijs.

Deze Valentijnsactie wordt uitgevoerd door Arto Laros Entertainment in opdracht van
Winkelcentrum Goverwelle. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de
Valentijnsactie, kunt u terecht bij Arto Laros Entertainment via de mail op sandra@artolaros.nl.
Arto Laros Entertainment behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van
redenen de actievoorwaarden van de Valentijnsactie tussentijds te wijzigen en/of de actie
voortijdig te beëindigen.
Aldus opgemaakt te Etten-Leur, 27 januari 2022.

