Reglement betreffende online promotieactie:
Win een leven lang honden- of kattenvoer van CaroCroc
a. De actie
1. Deze actie wordt georganiseerd door Vobra Special Petfoods.
2. De actie begint op maandag 23 november 2020 om 08:00 en eindigt op donderdag 31
december 2020 om 23:59 uur.
3. Loten kunnen geregistreerd worden gedurende bovenstaande actieperiode.
4. Loten die na de actieperiode zijn verkregen zijn ongeldig.
5. Deelname bestaat uit het volledig invullen van het registratieformulier gevolgd door het
invullen van de unieke cijfercombinatie op het lot dat de consument verkregen heeft bij
aankoop van een CaroCroc product.
6. De actie is uitsluitend geldig voor deelnemers woonachtig in Nederland.
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De prijzen
Prijswinnaars worden geselecteerd door middel van een random picker.
De actie bestaat uit een lucky number kansspel.
Het spel kan uitsluitend gespeeld worden wanneer men akkoord gaat met de voorwaarden.
De prijzen kunnen random worden gewonnen. Per lot kan er één (1) prijs gewonnen worden.
De hoofdprijs kent slechts één (1) winnaar. Iedereen die zijn lot heeft geregistreerd maakt kans
op de hoofdprijs. De trekking van de hoofdprijs is op vrijdag 1 januari 2021 om 00:00 uur.
12. De kans bestaat dat eventuele prijzen niet door kunnen gaan vanwege COVID-19. Waar
mogelijk wordt in die gevallen een gelijkwaardige prijs door Vobra Special Petfoods ter
beschikking gesteld.
13. Vobra Special Petfoods heeft altijd het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Zie overzicht
van de prijzen onderaan.
14. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
c. Uitkering van de prijzen
15. Prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan deelnemers woonachtig in Nederland.
16. Alleen deelnemers die in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan deze actie hebben
deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is toegekend, hebben recht op de prijs.
17. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar
voorgeld of voor andere goederen of diensten van Vobra Special Petfoods. Bij weigering of
het niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet
worden uitgekeerd.
18. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, door deelnemer
onvoldoende gegevens voor uitvoering van deze actie worden gedeeld en deze binnen
2weken na verzoek daartoe vanuit Vobra Special Petfoods door deelnemer niet aangevuld
worden, heeft Vobra Special Petfoods het recht om de desbetreffende deelnemer van
deelname aan de actie uit te sluiten en of kan worden besloten het recht op het innen van de
prijs te laten vervallen.
19. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of
fraude behoudt Vobra Special Petfoods zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan
de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

20. Gebruik van de door Vobra Special Petfoods ter beschikking gestelde prijzen is voor
rekeningen risico van de winnaars.
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Algemeen
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Met één lotnummer kan slechts eenmalig deelgenomen worden.
Het winnende lot dient bewaard te worden voor validatie tot daadwerkelijke uitkering van de
gewonnen prijs.
Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Door deelname
aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
Vobra Special Petfoods is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of
derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op
geen enkele wijze een verplichting voor Vobra Special Petfoods.
Vobra Special Petfoods behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen/of de actie voortijdig te beëindigen.
Medewerkers van Vobra Special Petfoods en Plein.nl en hun partners, zijn uitgesloten van
deelname.
Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te
stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijn de
privacybeleid van Vobra Special Petfoods en Plein.nl
Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend door
Vobra Special Petfoods worden gebruikt.
Door deel te nemen aan de actie geeft je toestemming aan Vobra Special Petfoods om je te
mogen benaderen met informatie rondom deze actie.
Het is voor medewerkers en klanten van Vobra Special Petfoods op geen enkele wijze
toegestaan om loten aan zichzelf toe te kennen.
33.Door deel te nemen aan de actie geeft je toestemming om je in te schrijven voor de
CaroCroc nieuwsbrief.
Indien enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Vobra Special Petfoods.
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

e. Vragen
Indien je vragen hebt over deze actie neem dan contact op met:
Vobra Special Petfoods
Marshallweg 4
5466 AJ Veghel
+31 (0) 413 80 02 60
marketing@carocroc.nl
www.carocroc.nl

f. Overzicht prijzen
Hoofdprijs:
• Een honden- of kattenleven lang gratis voer (1x)*
Overige prijzen:
• CaroCroc fiets (3x)
• Fotoshoot van je hond of kat (3x)
• CaroCroc zitzak (keuze uit 2 ontwerpen) (5x)
• 2 Kaarten voor Toverland (10x)
• CaroCroc voerbak & brokken (2 of 3 kg) (25x)
• CaroCroc memory (50x)
•
*De volgende voorwaarden gelden bij het honden- of kattenleven lang gratis voer
• De winnaar van de hoofdprijs ontvangt tien (10) jaar lang honden- of kattenbrokken naar
keuze voor één (1) huisdier.
• Het voer wordt eenmaal per zes (6) maanden aan huis geleverd.
• De hoeveelheid brokken wordt berekend aan de hand van de aanbevolen voergift.
• Tussendoor wisselen van CaroCroc product is mogelijk per levering om de zes (6) maanden en
dient een maand voor de nieuwe levering via marketing@carocroc.nl aangegeven te worden.
• De winnaar van de hoofdprijs stemt in om met de winnende hond/kat op de foto te gaan.
Deze foto mag ingezet worden voor commerciële doeleinden door CaroCroc.
• Het gewonnen voer mag door de winnaar niet worden doorverkocht.
• De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of
andere goederen of diensten van Vobra Special Petfoods. Bij weigering of het niet aanvaarden
van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
• Bij de volgende situaties behoudt Vobra Special Petfoods zich het recht om de
overeenkomst,en daarmee de levering van het voer, te beëindigen:
o Bij het overlijden van de hond of kat;
o Bij het overlijden van de desbetreffende hond of kat, dient de winnaar ditte melden
via marketing@carocroc.nl.
o Indien de contactpersoon komt te overlijden en er geen nieuw contact wordt gelegd
met Vobra Special Petfoods;
o Indien Vobra Special Petfoods failliet gaat;
• In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van deze actie, misbruik
of fraude.

