
Actievoorwaarden  
 

● De vtwonen vloerkleden winactie is een initiatief van DECOKAY B.V.  
● Deelname aan deze actie kan door het maken en up-loaden van een foto op 

https://www.decokay.nl/ditverdienteenvloerkleed plaats een reactie, deel je deelname 
op Facebook en volg ons account op Instagram en tag iemand waarvan je denkt dat 
die ook een vloerkleed wil winnen.  

● De actieperiode loopt van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020.  
● Tijdens deze actieperiode wordt 6x een vtwonen vloerkleed van 200 cm x 300 cm twv 

€ 449,00 weggegeven.  
● Tijdens deze actieperiode wordt ongeveer 1x per maand via loting een winnaar 

bepaald aan de hand van de vijf foto’s met de meeste unieke likes. Bij meerdere likes 
vanaf hetzelfde IP-adres kan diskwalificatie van de inzending volgen (zie hoofdstuk 
Uitsluiting van deelname). 

● Per persoon en/of IP-adres mag één stem worden uitgebracht.  
● De winnaar wordt na afloop van de maand bekend gemaakt via een persoonlijke 

e-mail aan de winnaar, op onze social media en via de dichtstbijzijnde DECOKAY 
winkel.  

● Medewerkers van DECOKAY, het reclamebureau en andere leveranciers zijn 
uitgesloten van deelname. Alsook deelnemers die al een vloerkleed via deze actie 
hebben gewonnen.  

● Door deelname ga je akkoord met de spelregels van de winactie.  
● Deze voorwaarden zijn van toepassing op de DECOKAY vtwonen vloerkleden 

winactie. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met 
deze algemene voorwaarden.  

● De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn.  
● De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 

informatie bij deelname aan deze winactie.  
● De winnaar krijgt per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer 

opgegeven e-mailadres.  
● Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd, 

anders dan met de winnaar.  
● De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet 

overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of 
diensten. Bij weigering van de prijs of de voorwaarden, zal de prijs niet worden 
uitgekeerd. In dat geval is DECOKAY gerechtigd om een andere winnaar te kiezen.  

● De winnaar gaat akkoord met publicatie van zijn/haar foto van de prijsuitreiking en 
met publicatie van voor- en na-foto’s met het vtwonen vloerkleed.  

● Alleen gegevens van de winnaars worden door DECOKAY bewaard. Overige 
gegevens worden na de actie verwijderd. De gegevens kunnen anoniem voor 
analyse worden gebruikt. 



● De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de uitreiking van de prijs. In dat 
kader is DECOKAY gerechtigd om na digitale toestemming de persoonsgegevens te 
verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij deze winactie.  

● DECOKAY behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 
opgaaf van redenen, acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen.  

● Aan deze winactie kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen, klachten of 
opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via 
info@decokay.nl 

 

Uitsluiting van deelname 
 
Decokay controleert of alle inzendingen op een rechtmatige wijze aan de unieke likes zijn 
gekomen. Wanneer uit controle blijkt dat deze likes op een oneigenlijke manier zijn 
verkregen, dan kan Decokay zonder opgaaf van reden een inzending van de pagina 
verwijderen en uitsluiten van deelname.  
 
Wij gaan over tot diskwalificatie en verwijdering van de inzending wanneer: 

● vanaf hetzelfde IP-adres likes komen; 
● er sprake is of lijkt van het gebruik van een clickfarm of stemrobot; 
● IP-adressen elkaar opvolgen in nummering. 
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