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Bijzondere Voorwaarden deelname aan de Verjaardagsactie MediaMarkt Zwolle 

MEDIA MARKT ZWOLLE 

14-05 t/m 19-05-2018 

 

 

1. De Verjaardagsactie van 14-05-2018 t/m 19-05-2018 (hierna: “Actie”), wordt aangeboden 

door Media Markt Zwolle B.V., gevestigd aan het Maagjesbolwerk 44 te Zwolle, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05070464 (hierna: “Media Markt”).  

 

2. Op de Actie zijn de Algemene Actievoorwaarden van Media Markt Saturn Holding Nederland 

B.V. en deze Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing (hierna: de “Voorwaarden”). Bij 

strijd tussen de Bijzondere Actievoorwaarden en de Algemene Actievoorwaarden hebben de 

Bijzondere Actievoorwaarden voorrang. De Voorwaarden zijn te raadplegen via 

https://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_MediaMarkt-Zwolle,10268,-11.html.. 

 

3. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Voorwaarden. 

Media Markt en de deelnemers zijn gebonden aan deze Voorwaarden. 

 

Inhoud van de Actie 

4. Tijdens de looptijd van deze Actie kunnen deelnemers een verjaardagskaart sturen met een 

leuke felicitatie ter gelegenheid van de 15e verjaardag van Media Markt.  

 

5. De deelnemer met de meest originele verjaardagskaart wint een Samsung, 4K UHD TV 

UE55MU7000 t.w.v. €999,-.  

 

6. Overige deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen: 

 Samsung, stofzuiger POWERSTICK PRO VS8000 

 Sony, WHH800 headphones 

 Sony, MDRZX220 headphones 

 Sony, MDRXB70 headphones 

 Samsung, Bluray Speler BD-J4500R 

 Samsung, Soundbar HW-J250 

 Samsung, Monitor LT32H390 

 AEG, stofzuiger VX6-2-RR 

 Blackshape Vliegles (mede mogelijk gemaakt door vliegles.nl) 

 The Great Escape Zwolle - Escape Room naar keuze 

 Dinoland – gratis entréekaartjes en goodiebags  

 Kleine prijzen voor het rad van fortuin met een totaalwaarde  van 250 euro.  

Deelname Actie 

7. Deelnemers nemen deel aan deze Actie door een verjaardagskaart met een leuke felicitatie 

te sturen naar het postadres: MediaMarkt Zwolle, Maagjesbolwerk 44, 8011 LL Zwolle. Op 

deze verjaardagskaart moeten de contactgegevens van de deelnemer zijn vermeld en uiter-

lijk op 18-05-2018 door Media Markt ontvangen zijn.  

 

https://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_MediaMarkt-Zwolle,10268,-11.html
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8. Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen, mits verschillende verjaardagskaarten wor-

den gestuurd. Een deelnemer maakt maximaal kans op één prijs. 

 

9. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die volgens de wet handelingsbe-

kwaam is, met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Deze Actie geldt niet voor 

handelaren en andere personen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen. 

 

10. Deelnemer verplicht zich door deelname aan deze Actie: (a) zich te onthouden van alles wat 

de belangen van Media Markt zou kunnen schaden; (b) alle medewerking en informatie te 

verstrekken/verlenen voor de uitvoering van deze Actie; (c) eventuele wijzigingen in de op-

gegeven gegevens tijdig door te geven aan Media Markt; (d) als vrijwilliger deel te nemen 

aan reclame-uitingen rond deze Actie achteraf. 

 

11. Aan deelname aan deze Actie zijn verder geen kosten verbonden. Deelnemers waarvan ver-

moedens bestaan misbruik te maken van de Actie kunnen gevraagd worden om nadere ge-

gevens te overleggen. Tevens kunnen deze deelnemers worden uitgesloten van deelname en 

eventuele onterecht verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd.  

 

12. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van Media Markt, alsmede voor 

ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

 

13. Op 18-05-2018 kiest Media Markt op onpartijdige wijze de meest originele verjaardagskaart. 

Vervolgens worden de overige winnaars willekeurig aangewezen door middel van een trek-

king. Op 19-05-2018 vindt de uitreiking van de prijzen plaats. 

 

Vragen/klachten 

14. De deelnemer aan de Actie kan binnen 30 dagen na 17-05-2018 uitsluitend schriftelijk recla-

meren via e-mailadres [boersmaf@mediamarkt.nl]. Een daarna ontvangen reclamatie wordt 

niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer 

zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen 

dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.  

 

Slotbepalingen 

15. Media Markt is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de site 

of in andere communicatie-uitingen, storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsi-

tes, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van 

deelnamegegevens of schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of an-

derszins. Media Markt sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit. 

 

16. Media Markt behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig en tussentijds te wijzi-

gen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op media-

markt.nl/zwolle. 

 

17. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

voortvloeien uit deze Voorwaarden en welke niet geschikt kunnen worden, worden voorge-
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legd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland. Voor zover deze Actie van toepas-

sing is, handelt Media Markt in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Pro-

motionele Kansspelen. 


