
Actievoorwaarden Scoor fantastische prijzen 2021 

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door 

winkelcentrum De Terp georganiseerde promotionele actie Scoor fantastische prijzen op De Terp 

(hierna: "deze Actie"). 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid 

van deze Actievoorwaarden. 

1.3 Winkelcentrum De Terp is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 

zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich 

meebrengen, zonder dat winkelcentrum De Terp daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 

schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en 

staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door winkelcentrum De Terp bekend gemaakt 

worden via de website www.winkelcentrumdeterp.nl . 

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

winkelcentrum De Terp gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel 

mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig 

of vernietigbaar te zijn. 

1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde 

rechter. 

2. De actie 

2.1 Deze actie begint op zaterdag 18 september 2021 en eindigt op zondag 31 oktober 2021 bij het 

sluiten van de laatste winkel. 

2.2 Bij iedere besteding in de winkels van winkelcentrum De Terp ontvangt u een De Terp munt. 

 

2.3 Spaar 5 van deze munten en stop deze in de speciale actie-envelop. Met een volle actie-envelop 

maakt u kans op een van de vele prijzen waaronder de Super Hoofdprijzen. 

2.4 Deponeer de volle en volledige ingevulde actie-envelop(pen), voorzien van naam- en 

adresgegevens, gedurende de Actieweken (zie 2.1) in één van de inleverbussen in het 

winkelcentrum.  

2.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het aanschrijven van de 

prijswinnaars; één week na de prijsuitreiking worden al uw gegevens vernietigd. 

 

http://www.winkelcentrumdeterp.nl/


3. Voorwaarden 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die 

beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. 

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

3.5 Winkelcentrum De Terp is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 

deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze 

wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 

3.6 Alleen volledig en correct ingevulde spaarkaarten met 9 zegels worden in behandeling genomen. 

4. De prijzen 

4.1 Het prijzenpakket bestaat uit:  

SUPER HOOFDPRIJS 
De Terp shoptegoed t.w.v. € 400,- WINKELIERSVERENIGING DE TERP 
HOOFDPRIJZEN 
40 gevulde Big Shoppers t.w.v. € 40,- WINKELIERSVERENIGING DE TERP 
10 voetbal-kadobonnen t.w.v. € 40,- CVV ZWERVERS 
OVERIGE PRIJZEN 
3 x nagelset t.w.v. € 55,- PRETTY WOMAN NAIL STUDIO 
Cadeaubon t.w.v. € 50,- DIERSPECIALIST BIJMAN 
3 x biab behandeling t.w.v. € 40,- PRETTY WOMAN NAIL STUDIO 
Wella Suncare set t.w.v. € 38,95 HAARZELF KAPPERSBENODIGDHEDEN 
2 x gratis knipbeurt + styling  t.w.v. € 38,- BRAINWASH DE TERP 
3 kilo kipfilet + 3 kilo kippenpoten t.w.v. € 35,- TAGZOUT 
Axa RLC 140 insteekkabel t.w.v. € 31,95 BIKE TOTAAL CAPELLE 
1/5 straatje Staatslot t.w.v. € 30,- PRIMERA DE TERP 
Heren verzorgingsset  t.w.v. € 29,95 HAARZELF KAPPERSBENODIGDHEDEN 
3 x Gellac behandeling t.w.v. € 26,50 PRETTY WOMAN NAIL STUDIO 
10 x riem t.w.v. € 25,- SCHOENMAKERIJ WILDEBOER 
3 x verrassing t.w.v. € 25,- ALBERT HEIJN 
2 x kadobon t.w.v. € 25,- BLOEMENWINKEL MOOOI 
2 x taart t.w.v. € 25,- BAKKER KLOOTWIJK 
2 x cadeaubon t.w.v. € 25,- DIERSPECIALIST BIJMAN 
2 x Dirk cadeaukaart t.w.v. € 25,- DIRK 
2 x kadopakket met o.a. kaas, noten,  
chocola, wijn enz. t.w.v. € 25,- ALEXANDERHOEVE DE TERP 
Bladcadeaubon t.w.v. € 25,- PRIMERA DE TERP 
Primera keuzecadeaukaart +  
Black&White scented candle t.w.v. € 25,- PRIMERA DE TERP 
Lidl cadeaukaart t.w.v. € 25,- LIDL 
 
 
Alle bedragen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.  

 



4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen. 

5. Uitkering van prijzen 

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de 

Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een 

prijs. 

5.2 Begin november vindt de trekking plaats. Prijswinnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht.  

5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

5.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen  zijn niet inwisselbaar voor 

geld of voor andere goederen of diensten van winkelcentrum De Terp. Bij weigering of niet 

aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden 

uitgekeerd. 

5.5 Gebruik van de door winkelcentrum De Terp ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en 

risico van de winnaars. Winkelcentrum De Terp kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van 

deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars. 

6. Publiciteit 

6.1 Winnaars geven winkelcentrum De Terp toestemming gefotografeerd  te worden tijdens de 

overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar 

hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die 

zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van winkelcentrum De Terp heeft 

daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

7. Klachten 

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij 

winkelcentrum De Terp. 


