
 

De winactie “Deel je oesterverhaal” is een actie van de  

Nederlandse Oestervereniging: 

• Deelname aan de actie is gratis.  

• De actie loopt tot 29 augustus 2021. 

Voorwaarden 

Algemeen 

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de winactie 
(hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nederlandse Oestervereniging, 
gevestigd te Goes (4462 CH) aan de ‘s Gravenpolderseweg.  

2. De actie wordt georganiseerd ter promotie van Zeeuwse oesters. 

3. De Nederlandse Oestervereniging handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van 
de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U 
kunt die instemming niet herroepen. 

Actie en deelname 

5. De Actie wordt gecommuniceerd via een social media campagne. Deelnemen aan de actie gaat als 
volgt: 

1. Deel jouw oesterverhaal, tag Zeeuwse oesters, gebruik de #zomeroester en post dit bericht. 

6. Deelname aan de Actie is gratis. 

7. De looptijd van de Actie is van 24 juni 2021 tot en met 29 augustus 2021. 

8. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen. 

Prijzen en trekking 

9. De deelnemer aan de Actie maakt kans op een oesterpakket. 
 

10. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle 
deelnemers aan de Actie.  

11. De winnaars ontvangen vanaf 30 augustus bericht via een persoonlijk bericht op het social media 
account van de winaar. 

12. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Aansprakelijkheid 

13. De Nederlandse Oestervereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 
voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning van de prijzen. 

14. De Nederlandse Oestervereniging heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en 
administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 

 


