
 

 

 

 

 

Actievoorwaarden 
‘Ga in gesprek met Wereldhave en win 5 minuten gratis shoppen'  

 

Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden van Wereldhave N.V. (hierna: “Wereldhave”) zijn van toepassing op de 

door Wereldhave georganiseerde winactie “Ga in gesprek met Wereldhave en win 5 minuten 

gratis shoppen” t.w.v. max. € 4.500,- in winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein (hierna: de 

“Actie”). 

2. Deze Actie wordt georganiseerd door Wereldhave, gevestigd te Schiphol Boulevard 233 te (1118 

BH) Schiphol. 

3. De Actie heeft tot doel het gesprek tussen Wereldhave en particuliere aandeelhouders en 

actieve deelname aan de aandeelhoudersvergadering te stimuleren.  

4. De Actie loopt van 8 april 2021 tot de datum waarop de aandeelhoudersvergadering 2021 van 

Wereldhave plaatsvindt. 

5. Wereldhave behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te 

zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de 

actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum. 

6. Zowel Wereldhave als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 

actievoorwaarden. 

Deelname 
7. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.  

8. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedere particuliere aandeelhouder van 

Wereldhave N.V. die zich voor de aandeelhoudersvergadering van Wereldhave (d.d. 26 april 

2021) heeft geregistreerd, gebruik heeft gemaakt van haar stemrecht en zich via de actiepagina 

op de website van Wereldhave heeft geregistreerd voor deze Actie. 

9. Iedere deelnemer vult het registratieformulier actie 'Ga in gesprek met Wereldhave en win 5 

minuten gratis shoppen' in.  

10. Deelname is uitgesloten voor: 

a. medewerkers, bestuurders en functionarissen van Wereldhave N.V. of een aan 

Wereldhave N.V. gelieerde onderneming; 

b. personen jonger dan 18 jaar. 

11. De prijswinnaar wordt willekeurig geselecteerd in het bijzijn van een notaris.  

 

Privacy 
12. Wereldhave verwekt de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de 

Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden, 

om contact op te nemen over de eventueel toegekende prijs of andere promotionele doeleinden 

m.b.t. de Actie. 

13. De contactgegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Wereldhave en worden 

niet verkocht of aan derden verstrekt.  



14. Wereldhave bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname na afloop van de Actie om 

prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens 

worden gedurende een periode van 4 maanden bewaard en daarna verwijderd. 

Prijzen 
15. Er één prijs te winnen in de vorm van 5 minuten gratis winkelen in winkelcentrum Cityplaza te 

Nieuwegein (hierna: de “Prijs” of “5 minuten gratis winkelen”). Hierbij gelden de volgende 

spelregels: 

16. De datum en het startmoment van de 5 minuten gratis winkelen worden door Wereldhave 

bepaald.  

17. De startlocatie binnen winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein zal door Wereldhave worden 

bepaald. 

18. De Prijs kan uitsluitend en alleen door de prijswinnaar persoonlijk worden uitgevoerd. De 

prijswinnaar mag zich niet laten bijstaan door derden en mag gebruik maken van maximaal één 

winkelkar. Er mag geen gebruik gemaakt worden van extra tassen, mandjes, etc.  

19. Het maximale totaalbedrag van de waarde van de gekozen goederen bedraagt € 4.500,-.  

20. Per winkel mogen producten worden gekozen met een maximum bedrag van € 1.500,-. 

21. Per product of type product mag slechts één exemplaar worden gepakt. Dit is ter beoordeling 

aan Wereldhave.  

22. Er mogen alleen producten/artikelen worden gekozen die daadwerkelijk fysiek, ter plaatste te 

koop zijn in winkelcentrum Cityplaza.  

23. Alle producten/artikelen dienen heel te blijven en mogen niet opzettelijk beschadigd worden.  

24. Tijdens de 5 minuten gratis winkelen mogen de volgende artikelen i.v.m. wet- en regelgeving niet 

worden meegenomen: tabak, geneesmiddelen, telefoonkaarten, zuigelingenvoeding, postzegels, 

slijterijartikelen, loten, kraskaarten en cadeaubonnen. 

25. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 5 minuten zijn gepakt, door 

deelnemer worden vastgehouden of in de winkelkar zijn geplaatst, worden eigendom van de 

prijswinnaar. Wanneer het bedrag van € 4.500.- wordt overschreven, mag de winnaar zelf de 

producten kiezen binnen het bedrag van € 4.500.-. 

26. Wereldhave kan tijdens de prijsuitreiking foto's en video-opnames maken. De prijswinnaar heeft 

geen bewaar tegen gebruik van naam, foto en video-opnames van zichzelf en de Prijs in 

communicatie rondom deze Actie. 

27. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

28. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde Prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van 

de Prijs vervalt deze.  

29. De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld. 

Aansprakelijkheid 
30. Wereldhave is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 

reiskosten die de prijswinnaar eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname 

aan deze Actie. 

31. Wereldhave, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk  

voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde Prijs, noch voor welke schade of 

letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de 

uitgekeerde prijzen.  

32. Wereldhave is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 

verstrekken prijzen. Wereldhave verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

Slotbepalingen 
33. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie kunt u contact opnemen 

met Wereldhave via ruud.van.maanen@wereldhave.com.  

34. Op deze Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 

van toepassing. 

 

Schiphol, 8 april 2021.  
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