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• De actie wordt georganiseerd door Bear Cider 
• Deelname aan de actie is gratis 
• Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk via Facebook, Instagram of Twitter  
• Personen die deelnemen dienen voor Bear Cider bereikbaar te zijn via een van deze 

platforms 
• Prijzen zijn niet inwisselbaar  
• Deelnemers en winnaars dienen 18 jaar of ouder te zijn  
• Bear Cider trekt zelf een winnaar; hierover wordt niet gecommuniceerd. Bear Cider 

bericht de winnaars over hun prijs 
• Bear Cider behoudt zich het recht voor om de actie en de prijs, naar eigen goeddunken 

en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen 
en/of de actievoorwaarden te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding 
jegens deelnemers verplicht te zijn 

• Bear Cider is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit 
uit of op enigerlei andere wijze verband houdt met de actie en de gewonnen prijs 

• Alle teksten, beeld-, film- en geluidsopnames en inzendingen die door deelnemers op 
facebook, instagram, twitter dan wel anderszins worden gemaakt en toegevoegd en die 
door Bear Cider worden gemaakt ter gelegenheid van de actie en de prijs worden 
eigendom van Bear Cider en mogen door Bear Cider vrijelijk gebruikt worden voor 
promotie- en communicatie doeleinden 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een niet voor beroep vatbaar 
besluit worden genomen door Bear Cider  

• Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
• Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland 
• Over deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd 
• Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 

bovenstaande actievoorwaarden 
 

 


