
 

Actievoorwaarden Linda Geerts Bruidsreportage winactie 

1. Deze actie wordt aangeboden door Lach je Lens, onderdeel van Creative Soup In samenwerking 

met Linda Geerts Fotografie.  

2. De actie is verlengd naar 15 december 2017.  

3. De actie is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Deelname is mogelijk door een Lach 

je Lens photobooth reservering te plaatsen voor 15 december 2017. Ook reeds gedane reserveringen 

voor datums in 2017, 2018 en 2019 maken kans om te winnen. 

4. De winnaar wordt geselecteerd middels een verloting. De winnaar wordt ge-contact via het 

telefoonnummer of e-mailadres dat vermeld is bij de reservering. 

5. Prijs: Bruidsreportage door Linda Geerts Fotografie: t.w.v. 1495,- euro inclusief BTW. 

7. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor 

geld.  

8. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige 

Actie van toepassing is, handelt Creative Soup in het bijzonder in overeenstemming met de 

Gedragscode Promotionele Kansspelen.  

9. Creative Soup is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten 

10. Creative Soup behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te 

beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.lachjelens.nl/win-trouwfotograaf-op-

bruiloft 

11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Creative Soup en Linda Geerts Fotografie. 

12. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact 

opnemen met Creative Soup op het nummer 076-5322145 (gratis) of mailen via de website 

www.lachjelens.nl  

13. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

Actievoorwaarden.  

14. Het uitreiken van de prijs wordt door Creative Soup en Linda Geerts genoemd in punt 1 

afgehandeld.  

15. Met de winnaar(s) wordt na afloop van de Actie door Creative Soup, genoemd in punt 1, contact 

opgenomen. Voor uiterlijk 17 december 2017 is met de winnaars contact opgenomen.  

16. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.lachjelens.nl/win-trouwfotograaf-op-bruiloft. 
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