
 

Actievoorwaarden 

November Plak & Win Maand (2021) 

1. Algemeen 

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

Winkeliersvereniging Winkelcentrum Stadshagen, correspondentieadres: Wade 106, 8043 LS te 

Zwolle (hierna: ‘Winkelcentrum Stadshagen’) georganiseerde promotionele actie November Plak & 

Win Maand (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 Stadshagen 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 als de omstandigheden dit met 

zich meebrengen, zonder dat Winkelcentrum Stadshagen 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 

Stadshagen worden bekendgemaakt via de website www.winkelcentrumstadshagen.nl en/of 

sociale mediakanalen wcstadshagen (Facebook & Instagram).  

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

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

bevoegd rechter. 

2. De actie 

2.1 Deze actie begint op maandag 1 november 2021. Van 1 t/m 30 november worden zegels 

uitgegeven door de winkeliers in Winkelcentrum Stadshagen, zie ook punt 2.2. Deelnemers kunnen 

volle kaarten inleveren t/m 1 december 2021. Op 10, 17 en 24 november worden winnaars 

getrokken. Zij worden uitgenodigd voor de prijsuitrekking die op de daaropvolgende zaterdag 

plaatsvindt (13, 20 en 27 november). In de eerste drie weken wordt telkens naast ruim €2.000 aan 

prijzen een Weekhoofdprijs t.w.v. €500-€600 verloot, in de laatste week wordt naast ruim €2.000 

aan prijzen de Super Hoofdprijs t.w.v. €1/750 verloot. 

2.2 Bij iedere besteding van € 5,- in de winkels van Winkelcentrum Stadshagen ontvangt de klant 

één zegel (tot een maximum van 5 zegels per keer). Er zijn twee verschillende kleuren zegels: 

groen en oranje. De supermarkten Albert Heijn Wade en Jumbo Nagelmaeker geven groene zegels 

uit en de overige winkels (zie lijst met alle deelnemende winkels onderaan deze 

actievoorwaarden) geven oranje zegels uit. Om kans te maken op een prijs, dient de klant negen 



 

(9) zegels op de spaarkaart te plakken: drie (3) groene zegels en drie (3) oranje zegels. De kleur 

van de overige drie (3) zegels mag de klant zelf bepalen. Met een volle spaarkaart maakt de klant 

kans op vele prijzen, waaronder drie (3) weekprijzen en een (1) Super Hoofdprijs.  

2.3 Volle en volledig ingevulde spaarkaarten kunnen uiterlijk op 1 december 2021 in de rode 

inleverbussen in het winkelcentrum worden gegooid. Niet volledig ingevulde spaarkaarten of 

kaarten met ontbrekende of onjuiste zegels worden uitgesloten van deelname. De persoonlijke 

gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor deze Actie en worden niet gedeeld met 

derde partijen. 

2.4 Tussen 1 november en 4 december wordt wekelijks een online winactie gestart via de sociale 

mediakanalen Facebook en Instagram (wcstadshagen). Op donderdag 4, 11, 18 en 25 november 

worden winnaars bekendgemaakt. 

3. Voorwaarden voor deelname 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen 

van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner 

staan ingeschreven. Per trekking kan slechts 1 persoon uit elk huishouden/woonadres een prijs 

winnen. 

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 Stadshagen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van 

mening is dat deze niet in overeenstemming met deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich 

anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 

3.6 Alleen volledig ingevulde spaarkaarten voorzien van negen (9) zegels, waarvan minimaal drie 

(3) groene en drie (3) oranje zegels, worden in behandeling genomen. 

 

4. Uitkering van prijzen 

4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode en in overeenstemming met de 

Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is 

verbonden, hebben recht op een prijs. 

4.2 Op zaterdag 13, 20, 27 november en 4 december vinden prijsuitreikingen plaats in Cultuurhuis 

Stadshagen. Hierbij worden de op dat moment geldende RIVM-maatregelen ten aanzien van Covid-

19 nageleefd. Op het moment van het opstellen van deze actievoorwaarden (1 november 2021) is 

toegang tot de trekking vrij (dus zonder QR-code). Hebt u echter klachten die gerelateerd kunnen 



 

worden aan Covid-19, verzoeken wij u om een vervanger te regelen die uw prijs kan komen 

ophalen. De prijsuitreikingen vinden plaats in de vorm van een trekking. Prijswinnaars ontvangen 

hierover thuis bericht in de brievenbus. Als u een uitnodiging voor de prijsuitreiking hebt 

ontvangen en niet bij de prijsuitreiking aanwezig kunt zijn, dient u een vervanger te regelen. 

Alleen deelnemers (of hun vervanger) die de uitnodigingsbrief kunnen presenteren voorafgaand 

aan de prijsuitreiking mogen deelnemen aan de trekking. 

4.3 De namen van winnaars worden bekendgemaakt via onze sociale mediakanalen. 

4.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar 

voor geld of voor andere goederen of diensten van Winkelcentrum Stadshagen. Bij weigering of 

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

uitgekeerd. 

4.5 Gebruik van de door Winkelcentrum Stadshagen ter beschikking gestelde prijzen is voor 

rekening en risico van de winnaars. Winkelcentrum Stadshagen kan niet aansprakelijk worden 

gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen 

door de winnaars. 

5. Publiciteit 

5.1 Winnaars geven Winkelcentrum Stadshagen 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 

Stadshagen heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.  

6. Klachten 

6.1 Klachten over deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen via e-mail worden ingediend bij 

Winkelcentrum Stadshagen, info@winkelcentrumstadshagen.nl.  

 

Aan deze Actie deelnemende winkels (alle onderdeel van Winkelcentrum Stadshagen): 

Albert Heijn, Ambachtsbakker Wim Blom, Anja Bloementrends, Bakker Bart, Blokker, DA 

Stadshagen, Délifrance, Dorado’s Visspecialiteiten, EP:Stadshagen, Fietsgoed.nl – Scholten, Hema, 

Intertoys, Joy, Jumbo Nagelmaeker, Kruidvat, Kwalitaria, Kwaliteitsstomerij Fashion Cleaning 

Smit, Living & Giving, Mijn Optiek Kale, Minoyu, New York Pizza, Optie1, Pets & Co Jonkman, 

Primera Stadshagen, Qinn, Reality Mode, Schoenmaeker Stadshagen, Shoeby, Slagers Jan & 

Hennie, Slijterij-Wijnhandel Stroomberg, SNS Winkel, terStal, Westerhof Boeken, Whair Kappers, 

Zeeman, Zuivelhoeve. 

 


