
 

Actievoorwaarden ‘Win een kinderfeestje bij Kabonk’ 
 
Algemeen 
 

• Deze voorwaarden (hierna te noemen: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de 
actie ‘Win een kinderfeestje bij Kabonk’ (hierna te noemen: de actie), die wordt 
georganiseerd door Kabonk gevestigd te Breda (4817 ZX) aan de Bavelseparklaan 8. 

• Deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met deze 
actievoorwaarden. 

• Kabonk is gerechtigd de actievoorwaarden en/of de prijzen tussentijds zonder opgave 
van redenen te wijzigen. De actuele actievoorwaarden staan vermeld op 
kabonk.nl/actievoorwaarden.  

• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist Kabonk. 
 
Actie en deelname 
 

• Kabonk plaatst een bericht op haar Instagram en Facebookpagina (zie 
www.instagram.nl/kabonkbreda en www.facebook.nl/kabonkbreda) om de actie aan te 
kondigen. Op Instagram dient deze post geliket te worden en elke deelnemer moet 3 
personen taggen in de reacties. Delen vergroot de kans om te winnen. Op Facebook 
moet de deelnemer een reactie plaatsen met daarin de reden waarom zijn of haar 
kennis of familielid het kinderfeestje graag bij Kabonk wil vieren. 

• Deelname is alleen mogelijk als de ouder(s) en/of verzorger(s) hier toestemming voor 
geven. Indien een deelnemer geen toestemming heeft verkregen, sluit Kabonk 
hem/haar uit van deelname aan de actie. 

• Deelname aan de actie is gratis.  

• De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en 
welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, te wijten aan de deelname 
aan deze actie, de toekenning van de prijs, het ontvangst of het gebruik van de prijs 
en dat in welke vorm ook. 

 
Prijzen en winnaar 
 

• Iedereen die deelneemt aan de actie maakt kans op de prijs van een kinderfeestje bij 
Kabonk. Het kinderfeestje is voor maximaal 6 kindjes en 2 volwassenen. Inhoud van de 
kinderfeest pakketten zijn te vinden op de website (www.kabonk.nl) 

• Het kinderfeestje gaat plaatsvinden op een donderdag of zondag naar keuze in 
overeenstemming met Kabonk.  

• De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

• Over de inhoud van de prijs valt niet te onderhandelen. 

• De prijswinnaar wordt op zaterdag 19 september 2020 bekendgemaakt. 

• Winnaars krijgen bericht via het tijdens de actie gebruikte Instagram of Facebook 
account. 

• Kabonk is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie en/of de 
prijs niet uit te keren. Ook is Kabonk gerechtigd deelnemers uit te sluiten van 
deelname aan de actie en/of geen prijs uit te keren indien de deelnemers gehandeld 
hebben in strijd met de actievoorwaarden of fraude hebben gepleegd.  

• Kabonk is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar 
te verstrekken prijs. Kabonk verleent geen garanties op de verstrekte prijs. 

• Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 

• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Kabonk en een ieder die op enigerlei 
wijze direct of indirect in organisatorische zijn betrokken is bij deze actie. De 
deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

 
 

http://www.kabonk.nl/


 

 
Privacy 
 

• Op de actie is het privacyverklaring van Kabonk van toepassing zoals gepubliceerd 
op kabonk.nl/privacyverklaring.  

• De door de deelnemer verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om de prijswinnaars 
van hun prijs te voorzien. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.  

 
Aansprakelijkheid  
 

• Kabonk aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 
deelname aan de actie of samenhangt met toekenning, het ontvangst of het gebruik 
van de prijzen.  

• Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd 
door Facebook of is geassocieerd met Facebook.  

• Kabonk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in 
verband met deelname aan de actie maakt. 


