
Actievoorwaarden          
Winactie ALDI fancollectie         

 
Deze actie wordt georganiseerd door: Aldi Business Services B.V. (hierna: “ALDI”) (Postbus 
147, 4100 AC Culemborg) 
 

- De actie loopt van woensdag 18 november 2020 t/m woensdag 25 november 2020. 
- 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:  

- managers en 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 vragen op de ALDI website. 
- De winnaars van de actie worden willekeurig uit alle deelnemers geselecteerd door 

middel van een loting. 
- De 30 prijzen (één per winnaar) die beschikbaar worden gesteld zijn: 

- 10 x ALDI outfit (bestaande uit hoodie en broek) t.w.v. €22,98 
- 10 x Schultenbräu outfit (bestaande uit hoodie en broek) t.w.v. €22,98 
- 10 x Golden Power outfit (bestaande uit hoodie en broek) t.w.v. €22,98 

- 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 woensdag 16 

december 2020. 
- Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimale leeftijd hebben van 

18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. 
- 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. 
 

 

 


