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Bambo Nature Kerstmis winactie  

Algemene voorwaarden

Kerst winactie 
Doe mee aan onze Bambo Nature Kerstmis winactie en maak 
kans op één van de vijf Bambo Nature verzorgingspakketten! 

Je doet mee aan de winactie door een van de kerstposts te liken 
die op het officiële Instagram profiel van Bambo Nature worden 
geplaatst van 11 tot en met 22 december 2020. De kerstposts van 
Bambo Nature zijn te herkennen aan de hashtag #haveabam-
bonaturechristmas.

De wedstrijd begint op 11 december en loopt tot 23 december 
2020. Op 23 december selecteren we de vijf winnaars uit alle 
mensen die een van de kerstposts van onze Instagrampagina (@
bambonaturenl) hebben geliket. De winnaars worden bekend 
gemaakt met een post op het officiële Bambo Nature Instagram 
profiel (@bambonatureNL).

HOE KAN IK MEEDOEN?
1. Ga naar de Instagrampagina van Bambo Nature (@bam-

bonaturenl)

2. Like een van de kerstposts die op het officiële Instagam-
profiel van Bambo Nature Nederland worden geplaatst. De 
kerstposts worden geplaatst van 11 tot en met 22 december 
2020. Deze posts zijn te herkennen aan de hashtag #havea-
bambonaturechristmas ( Officiële profiel van Bambo Nature 
Nederland is @bambonaturenl)

3. De vijf winnaars worden bekend gemaakt via onze Instagram 
pagina (@bambonatureNL) op 23 december 2020.

WAT KAN IK WINNEN? 
De vijf winnaars ontvangen een Bambo Nature verzorgings-
pakket ter waarde van €38,25, dat bestaat uit:
• 2-in-1 wasgel
• Badolie
• Billencrème
• Bodylotion
• Pak BIO billendoekjes (50 doekjes)

HOE WORDEN DE WINNAARS GEKOZEN? 
De winnaars worden gekozen door een willekeurige trekking via 
de computer. We gebruiken dit middel om de winnaar te trekken: 
https://miniwebtool.com/random-name-picker/.

De winnaar wordt gekozen uit iedereen die een kerstpost met de 
hashtag #haveabambonaturechristmas van het Instagramprofiel 
@BamboNatureNL heeft geliket. De posts worden geplaatst van 
11 tot en met 22 december 2020. 

Volg onze Instagram pagina @bambonatureNL, zodat je de be-
kendmaking van de winnaars niet mist.  

Je maakt niet meer kans om te winnen door meerdere posts te 
liken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onder-
steund, beheerd door Facebook, Instagram of andere genoemde 
merken. En is ook niet verbonden met een van deze partijen. Je 
begrijpt dat je je informatie aan Bambo Nature [onderdeel van 
Abena Healthcare bv] geeft en niet aan Facebook en Instagram. 
Door deel te nemen onthef je Facebook en Instagram volledig 
van enige claims. 

Als je al als winnaar uitgeroepen bent op ons Instagram profiel (@
bambonatureNL) en je wil je terugtrekken van de wedstrijd, dan 
moet je ons schriftelijk informeren (via info@bambonature.nl). 

Als je als winnaar uitgeroepen bent, moet je bereid zijn je con-
tactinformatie aan ons te sturen, zodat we je de prijs kunnen 
opsturen. We sturen je de prijs binnen 14 werkdagen nadat we 
je adres en contactinformatie hebben ontvangen. We maken 
je contactgegevens niet openbaar, deze worden enkel gebruikt 
door Bambo Nature. Lees hier meer over ons privacybeleid: 
https://bambonature.nl/nl-nl/privacybeleid.

De organisator van deze wedstrijd is Bambo Nature,  (onderdeel 
van Abena Healthcare bv, Akkerdistel 2A, 5831 PJ Boxmeer, Ne-
derland). Deelname is mogelijk voor alle inwoners van Nederland 
en België behalve medewerkers en directe familieleden van 
Bambo Nature Nederland. 

Alle deelnemers kunnen zo vaak meedoen als ze willen, maar er 
wordt maar een prijs per deelnemer toegekend. Alle deelnemers 
onder de 18 jaar moeten toestemming krijgen van hun ouder of 
wettelijke voogd die ouder is dan 18 jaar.

Het is niet nodig om iets te kopen om deel te kunnen nemen aan 
de wedstrijd en aankopen vermeerderen je kansen om te winnen 
niet.

Alle prijzen voor deze promotie zijn gekocht en betaald door 
Bambo Nature. De promotie wordt aangeboden door Bambo 
Nature en de winnaars zijn woonachtig in Nederland of België. 
We sturen de prijs naar Nederland of België. Als de winnaar niet 
binnen 14 dagen na de bekendmaking van de winnaar contact 
opgenomen heeft met Bambo Nature, dan heeft Bambo Nature 
[onderdeel van Abena Healthcare bv] het recht om een nieuwe 
winnaar te trekken. De prijs is niet inwisselbaar voor cash of ande-
re goederen. Bambo Nature [onderdeel van Abena Healthcare 
bv] is niet verantwoordelijk voor typfouten. 

Vragen over deze promotie kunnen geadresseerd worden aan 
info@bambonature.nl
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