ACTIEVOORWAARDEN ACTIE DARF – Maak kans op 1 jaar lang gratis DARF diervoeding
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘DARF – Maak kans op 1 jaar lang gratis DARF
diervoeding’, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door de vennootschap onder
firma Molenaar en Van Dijk, mede handelend onder naam DARF, gevestigd te Barneveld aan de
Hanzeweg 35L, hierna te noemen: DARF.
Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd
door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw
persoonsgegevens aan DARF en niet aan Facebook/Instagram.

Artikel 1
Deelname
1.	Ter promotie van haar eigen huismerk DARF, organiseert DARF de Actie ‘Maak kans op 1
jaar lang gratis DARF diervoeding’.
2.	De Actie geldt alleen voor producten van het huismerk DARF. Overige merken waaronder
Alroda en Vol zijn uitgesloten.
3.	Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van DARF, waaronder begrepen
kortingsacties.
4.	Iedere in Nederland en België woonachtige consument met een minimumleeftijd van 18
jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan
18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
5.	Deelname aan de Actie kan door:
a. DARF producten te kopen via darf.nl of via een verkooppunt
(https://darf.nl/verkooppunten/), en waarvan de levertijd valt binnen de actieperiode;
en
b. Een foto van de gouden cheque te sturen naar barneveld@darf.nl met daarbij een foto1
van uw huisdier + ras/type, gewicht en NAW gegevens.
6.	Aan de Actie mag u onbeperkt meedoen, daarmee vergoot u uw kans op een prijs. Echter,
per huishouden – personen woonachtig op hetzelfde adres - wordt slechts één prijs
toegekend.
7.
Deelname aan de Actie is gratis.
8.	Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met deze
actievoorwaarden behorende bij de Actie.
9.	Medewerkers van DARF en hun directe familieleden en door DARF ingeschakelde
derde(n) zijn uitgesloten van deelname. Wederverkopers, fokkers en dealers zijn eveneens
uitgesloten van deelname.
10.	In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door DARF een besluit worden
genomen. Over dit besluit valt niet te onderhandelen.
11.
Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.darf.nl/dierendag

Door deelname aan de winactie stemmen deelnemers in met een volledige vrijwaring van enige of alle aansprakelijkheid
in verband met deze inhoud. Met toezending van de foto stemt u in dat Darf gebruik mag maken van uw volledige naam en
achternaam alsmede uw foto voor promotionele activiteiten. Indien de foto niet aan de door DARF gestelde kwalitatieve eisen
voldoen en/of aan de eisen van goede zeden en/of niet geschikt zijn voor drukwerk, heeft DARF het recht u als deelnemer uit te
sluiten van deelname.
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Artikel 2
Actieperiode
1.
De Actieperiode loopt van 15 augustus 2020 t/m 02-oktober 2020.
2.	Alle inzendingen die in voornoemde periode compleet worden ingediend, en waarvan de
levering binnen de Actieperiode plaatsvindt, maken kans op één van de dertig prijzen.
Inzendingen die buiten deze periode worden ingediend en/of worden geleverd zijn
uitgesloten van deze Actie.
Artikel 3
Prijzen
1.	De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
● 5x gouden cheques: Onder de vijf winnaars verloot DARF één winnaar die een jaar lang
gratis DARF diervoeding wint tot een maximum van € 1.000,-2. De overige vier winnaars
van een gouden cheque ontvangen een verrassingspakket t.w.v. €75,-.
● 10x zilveren cheque: deze cheque bevat een unieke kortingscode waarmee de winnaar
recht heeft op 20% korting op DARF diervoeding. De kortingscode waarop de cheque
recht geeft is alleen in te wisselen via www.darf.nl.
● 15x bronzen cheque: deze cheque bevat een unieke kortingscode van 10% korting
op DARF diervoeding. De kortingscode waarop de cheque recht geeft is alleen in te
wisselen via www.darf.nl.
2.	De kortingscodes zijn geldig t/m 4 oktober 2021. De kortingscodes zijn na verloop van
deze termijn vervallen en niet meer te verzilveren.
3.	Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de
Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is
verbonden, hebben recht op die prijs.
4.	Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar
voor geld en bij weigering (waaronder begrepen indien een winnaar niet beschikbaar is
voor een uitreiking) van een prijs, vervalt de prijs.
5.	Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal DARF
deze belasting voldoen.
6.	De winnaar van een jaar lang gratis diervoeding wordt op 4 oktober 2020 (dierendag)
via Facebook bekend gemaakt. Consumenten die na 2 oktober 2020 een cheque vinden
kunnen niet meer deelnemen aan de Actie.
Artikel 4
Aanwijzing van de winnaars
1. 	De winnaar van de Actie zalvastgesteld worden door middel van loting op 3 oktober 2020.
2.
De winnaar wordt willekeurig gekozen door een online tool,
https://commentpicker.com/nl/online-naam-loten.php.
3.	De namen van de ontvangers van een gouden cheque worden in deze generator geplaatst
waaruit vervolgens de winnaar van de hoofdprijs ‘Maak kans op 1 jaar lang gratis DARF
diervoeding’ wordt gekozen.
4.	De winnaars van de gouden cheques dienen zelf voor of uiterlijk 2 oktober 2020 contact op
te nemen met DARF via barneveld@darf.nl voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk
is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een
website).

Op basis van het aangeschafte product en waarmee de consument heeft meegedaan aan de Actie, berekent DARF op hoeveel
voeding de consument recht heeft op jaarbasis. De maximumprijs is in alle gevallen € 1.000,-. DARF kan via het batchnummer
inzien om welk type voer het gaat en wat het gewicht is. De Actie is op basis van één huisdier.
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5.	De winnaar dient bewijsmateriaal aan te leveren. Als dit om welke reden dan ook niet
mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.
6.	Indien een prijs, niet zijnde de gouden cheques, buiten de schuld van DARF niet binnen 3
maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is geclaimd door een winnaar, verliest deze
winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van DARF.
7.	Over de uitslag van de Actie kan niet worden onderhandeld.
8.	Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of
geldbedrag.
9.	Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven,
heeft DARF het recht de deelname van verdere delename uit te sluiten en kan worden
besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
Artikel 5
Rechten DARF
1.	DARF behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw deelname aan de Actie te
beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, zoals
vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude of enige ander wettelijke toepasselijke
bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht
en zonder dat DARF hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2.	In geval van overmacht behoudt DARF zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of
de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
Artikel 6
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Deelname aan de Actie komt geheel voor eigen risico.
2.	DARF is niet aansprakelijk jegens deelnemer, behoudens opzet of grove schuld, voor
enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot:
a. de door haar uitgekeerde prijzen;
b. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
c. h
 et onrechtmatig gebruik van de systemen van DARF door een derde (bijvoorbeeld in
de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen);
d. uitsluiting van deelname van de Actie;
e. DARF is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, zet- of typefouten.
Artikel 7
Auteursrechten en medewerking
1.	Als deelnemer aan de Actie geeft u DARF toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal
waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor
uitingen (promotionele activiteit) die verband houden met deze Actie.
2.	De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van DARF
heeft daarvoor geen recht op een financiële vergoeding.
3.	Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DARF de software, de
website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm
dan ook.

Artikel 8
Persoonlijke gegevens
1. 	Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens
(zoals naam, e-mailadres etc.), zodat met winnaars van de Actie gecommuniceerd kan
worden. U verleent daarvoor toestemming.
2.	Op de Actie en de aan DARF verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring
[https://darf.nl/privacy-statement/] en website gebruiksvoorwaarden van DARF van
toepassing.
3.
DARF verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Artikel 9
Contact/Klachten
1.	Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te
bereiken:
Via de website: https://darf.nl/contact/
Telefonisch : 088 6066166
2.	DARF zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de
afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent
dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een
schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag,
Tel: 070- 302 1300.
Artikel 10
Diversen
1.	Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door DARF aangepast worden. Wij adviseren
daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.	Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van
de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/
vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3.	Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
4.
Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst geactualiseerd op 3 augustus 2020.

