
Algemene voorwaarden Sun’s Out Hooghoudt

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Sun’s Out Hooghoudt” (verder te 

noemen: “de Actie”) van Hooghoudt BV Distilleerderij (verder te noemen: “de Organisator”), 
gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Hooghoudtstraat 1, Nederland.


2. Deze Actie heeft als doel om verschillende prijzen weg te geven, waaronder een thuisstrand. 
Deelnemers kunnen deelnemen door hun gegevens achter te laten op de actiepagina 
www.hooghoudt.nl/sunsout. 


3. Er worden 19 prijzen weggegeven waarvoor de winnaars random worden geselecteerd. De 
weg te geven prijzen zijn 1 x een thuisstrand, 8 x een badlaken, 5 x een powerbank en 5 x 
een strandstoel. 


4. De hoofdprijs (het winnen van een thuisstrand) wordt georganiseerd door Hooghoudt op een 
geselecteerde plek van de winnaar. Dit dient een huisadres te zijn. De activiteiten omvatten 
het volgende:


1. Bemande bar voor 3 uur

2. Serves (drankjes) voor 20 personen gedurende 3 uur

3. Een DJ met geluidsinstallatie voor 3 uur

4. Aankleding van de ruimte in strandsfeer (in overleg met winnaar)

5. Datum in overleg met winnaar

6. Datum moet liggen tussen 1 december 2020 en 30 november 2021

7. Uiterlijk twee maanden voordat de activiteit gepland wordt dient de datum 

vastgelegd te zijn.

8. De prijs is voor maximaal 20 personen en afhankelijk van de m2 van waar de prijs 

wordt ingezet. Op moment van uitvoering moeten de geldende RIVM regels in acht 
gehouden kunnen worden i.v.m. het corona-virus.


5. Het betreft een tijdelijke actie van 1 augustus 2020 tot en met 31 maart 2021.

6. De actie is uitsluitend voor personen boven de 18, de gewonnen prijzen zijn niet 

overdraagbaar. 

7. Hooghoudt BV Distilleerderij behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van 

redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene 
versie van de actievoorwaarden zal op de website www.hooghoudt.nl/sunsout worden 
geplaatst, voorzien van een datum.


Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.

2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator 

behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij 
niet conform deze actievoorwaarden handelen.


3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hooghoudt BV Distilleerderij en een ieder die 
op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.


4. Deelnemers kunnen deelnemen door het formulier in te vullen op www.hooghoudt.nl/sunsout

5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hooghoudt BV 

Distilleerderij en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. 

6. Het e-mailadres gekoppeld aan iedere deelname wordt automatisch ingeschreven voor de 

nieuwsbrief van hooghoudt.

Speelwijze


1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.4). Om deel te 
kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het invulformulier volledig in te vullen.


2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.


http://www.hooghoudt.nl/sunsout


3. Prijswinnaars worden geselecteerd door een onafhankelijk systeem die random winnaars 
selecteert.


4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen


1. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt in de 
periode tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021. (zie punt 1.4) De prijswinnaars worden 
eventueel bekendgemaakt via een posting op Facebook en Instagram.


2. De prijswinnaars worden eerst ook persoonlijk door Hooghoudt BV Distilleerderij bericht via 
de e-mail.


3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert binnen 14 dagen kan 
de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.


4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor 
geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de 
Organisator.


 



