
 

 

 
 
 
 
 
Actievoorwaarden ‘Grow Hy, Go Hy 2020’ 
 
1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Grow HY, Go HY!-verloting, georganiseerd door 

De Groot en Slot B.V. 
2. Deelname aan de actie is gratis. Door deel te nemen aan deze verloting gaat de deelnemer 

akkoord met de actievoorwaarden.  
3. Deelname is alleen mogelijk voor uien- en/of sjalottentelers woonachtig in Nederland of België. 
4. Deelname is alleen mogelijk indien alle verplichte velden van het deelnameformulier zijn ingevuld. 
5. Voor de verloting geldt de actiecode als deelnamenummer. De deelnemer mag één keer per 

actienummer mee doen. 
6. De looptijd van de actie is van 1 januari 2020 tot en met 30 april 2020. 
7. De winnende deelnemers worden voor 31 mei 2020 persoonlijk benaderd door De Groot en Slot. 
8. De activiteit vindt plaats voor 15 juni 2020. 
9. De Groot en Slot B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze 

actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van 
reden deze actie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich 
meebrengen, zonder dat De Groot en Slot B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade gehouden wordt ten opzichte van de deelnemers. 

10. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verzameld, worden alleen gebruikt 
door De Groot en Slot B.V. en worden niet verstrekt aan derden. 

11. Medewerkers van De Groot en Slot, Bejo, MCK Koeriersdiensten en zaadhandelaren van De 
Groot en Slot zijn uitgesloten van deelname. 

12. Voor vragen of klachten kan contact opgenomen worden met de afdeling Communicatie & PR van 
De Groot en Slot B.V. via: 0226-331200 of via info@degrootenslot.nl. 

13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn niet verplaatsbaar naar een 
andere datum of inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. Tevens zijn de prijzen 
niet overdraagbaar aan derden. 

14. Deze actie is georganiseerd door: 
De Groot en Slot B.V. 
Postbus 28 
1720 AA  Broek op Langedijk 
Nederland 

 
 


