
Actievoorwaarden 

Winactie ALDI “Schitteren met Sylvie” 

Deze actie wordt georganiseerd door: ALDI Business Services B.V. (hierna: “ALDI”) (Postbus 147, 

4100 AC Culemborg) 

- De actie loopt van woensdag 28 juli 2021 t/m zondag 8 augustus 2021.  

- ALDI is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

- ALDI behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, 

op te schorten of te beëindigen. 

- Deelname is uitgesloten voor: 

- werknemers van ALDI in Nederland; 

- iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 

- Deelname aan de actie is kosteloos. 

- Deelname is mogelijk door het beantwoorden van de volgende vragen op de ALDI website:  

“Wat is je kledingmaat?” 

“Wat is de kledingmaat van degene die je schitterend vindt?” 

“Wie vind jij schitterend (voornaam) en waarom?” 

- De winnaars van de actie worden geselecteerd op basis van de motivatie van degene die ze 

schitterend vinden. 

- De prijzen die beschikbaar gesteld worden zijn: 

> 20 x een Sylvie pakket bestaande uit een ochtendjas, slipdress met oogmasker, shortama 

en slips t.w.v. €49.96 

- De te winnen artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere waarde compensatie. 

- Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 

actievoorwaarden. 

- Over de uitslag van de actie wordt, naast met de winnaars, niet gecorrespondeerd. 

- Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen op uiterlijk 31 augustus 2021. 

- Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimale leeftijd hebben van 18 jaar en 

woonachtig zijn in Nederland. 

- De prijzen zijn vrijgesteld van kansspelbelasting. 

- Deze actievoorwaarden zijn te downloaden op de actiepagina op de ALDI website. 

- ALDI handelt als aanbieder van deze actie in overeenstemming met de Gedragscode 

promotionele kansspelen 2014. 

- Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de actie of over deze actievoorwaarden, 

neem dan contact op met ALDI (Postbus 147, 4100 AC Culemborg, e-mail: contact@aldi.nl). 

ALDI zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig mogelijk af te 

handelen. 

https://www.aldi.nl/

