Voorwaarden lanceringsactie nieuwe website Van Zaal Transport
De nieuwe website van Van Zaal Transport is online en dat vieren we met een leuke
lanceringsactie! Wanneer je een vrachtwagen van Van Zaal Transport spot, maak je een foto
en stuur je deze op. Als je dit doet, maak je kans op prijzen. De actie loopt van 17 februari
tot 14 april 2017. Wie deelneemt, gaat automatisch akkoord met de onderstaande
actievoorwaarden.
1. Deelnemen aan deze actie kan door een foto te maken van een vrachtwagen van Van Zaal Transport
(bakwagen, lzv- wagen of trekker en/of trailer) en deze foto samen met je voor - en achternaam en
contactgegevens te mailen naar acties@vzt.nl of door de foto in een privébericht te sturen via Facebook
of Twitter.
2. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname. Onder medewerkers vallen ook flexibele medewerkers,
stagiaires en externe mensen die op frequente basis voor Van Zaal werken.
3. Klanten en andere zakenrelaties zijn niet uitgesloten van deelname en mogen dus gewoon foto’s
insturen. Dit echter wel op persoonlijke titel en niet als bedrijf in zijn geheel.
4. Personen onder de 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders/voogd deelnemen aan deze
actie.
5. Elke persoon mag maximaal drie foto’s insturen.
6. Alleen eigen gemaakte foto’s mogen worden ingestuurd. Wanneer iemand een foto van een ander of een
van internet gehaalde instuurt, maakt die persoon geen kans op prijzen.
7. Alleen foto’s gemaakt en ingestuurd tussen 17 februari 2017 en 14 april 2017 dingen mee voor de
prijzen.
8. In verband met wetgeving maken in principe alleen personen woonachtend in Nederland kans op prijzen.
9. De naar ons idee tien beste inzendingen krijgen als prijs een ‘Van Zaal Transport pakket’. De tien
winnaars worden gekozen door een driekoppige jury, bestaande uit medewerkers van Van Zaal
Transport.
10. Het ‘Van Zaal Transport pakket’ bestaat uit tien producten, die te maken hebben met het bedrijf.
- Een dubbele USB-oplader voor in de auto
- Een Van Zaal Transport ijskrabber
- Een truck-sleutelhanger
- Een Van Zaal Transport mok
- Een typisch Nederlands product: stroopwafels
- Bloembollen
- Een typisch Belgisch product: Belgische chocolade
- Autodrop
- Een typisch Duits product: gummi beren
- Post-its
11. Naast het ‘Van Zaal Transport pakket’ maak je kans op plaatsing van jouw foto op de VZT-website.
Plaatsing op social media is eveneens mogelijk. Indien je als deelnemer niet wil dat jouw foto op social
media wordt geplaatst, dien je dit zelf duidelijk aan te geven.
12. De winnaars van de prijzen krijgen persoonlijk bericht per e-mail. Daarnaast worden hun namen
(mogelijk) bekend gemaakt op de online kanalen van Van Zaal Transport.
13. Winnaars kunnen hun prijs ophalen bij een van de vestigingen van Van Zaal Transport of we brengen de
prijs naar jou/een locatie bij jou in de buurt. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de prijs per
pakketpost naar je opgestuurd.
14. Wanneer een winnaar zijn/haar contactgegevens niet (goed) heeft doorgegeven aan Van Zaal Transport
en het bedrijf daardoor er niet voor kan zorgen dat de prijs bij de winnaar terecht komt, is Van Zaal
Transport daarvoor niet aansprakelijk.
15. Van Zaal Transport is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door deelname aan deze actie.
16. Indien er vragen of opmerkingen zijn over deze actie, kan contact op worden genomen met
acties@vzt.nl.
17. Hoewel deze actie wordt gepromoot op Facebook, LinkedIn en Twitter, hebben deze bedrijven op geen
enkele wijze te maken met deze actie. Deze actie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door
Facebook, LinkedIn of Twitter.

