
Actievoorwaarden Sourcy regenlaarsjes 
 
1.  Algemeen 
 
1.1  Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op de Sourcy regenlaarsjes-actie, 

hierna te noemen “de Actie”. 
1.2 De Actie wordt georganiseerd door Vrumona B.V. te Bunnik, hierna te noemen “de Organisator”, en heeft 

als doel door middel van een spaarsysteem speciaal ontworpen regenlaarsjes, hierna te noemen “de 
Laarsjes”, beschikbaar te stellen aan de deelnemers, ter bevordering van de afzet van Sourcy.  

1.3 Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden. 
 

2.  Actieperiode 
 
2.1 Je kunt deelnemen aan de Actie van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 (“de Actieperiode”) 

zolang de voorraad strekt.  
 
3.  Deelname 
 
3.1 Deelname aan de Actie vindt plaats op de Organisator aangegeven wijze. 
3.2 De volgende producten van Sourcy doen mee aan de Actie: Sourcy Naturel (1L), Sourcy Sprankelend (1L), 

Sourcy Sprankelend met Smaak (1L), Sourcy Fruit (1L) en Sourcy Water met een Fruitsmaakje (1,5L en 
6x20cl), hierna te noemen “de Actieverpakkingen. De Actieverpakkingen zijn te herkennen aan een 
halshanger op 1L Pet fles en aan een sticker op 6x20cl en 1,5L tetra verpakkingen. Op de halshanger en 
sticker staat een unieke code. Het actiemechanisme werkt als volgt: 
1.  Koop gedurende de Actieperiode vier Actieverpakkingen  
2.  Verzilver de 4 unieke codes op sourcy.nl/laarsjes, hierna te noemen “de Website” 
3.  Kies een maat Laarsjes uit de volgende maten: XS (22-24), S (25-27), M (28-30), L (31-33) 
4.  Vul de gevraagde contactgegevens in en betaal €4,99 verzendkosten (per bestelling)  
Er mogen meerdere codes per bestelling worden verzilverd om meerdere Laarsjes per keer te bestellen. Er 
mogen tot twaalf codes per bestelling worden verzilverd voor drie paar Laarsjes. De verzendkosten blijven 
€4,99 per bestelling. 

3.3 Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers nodig. 

3.4 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Vrumona, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct 
of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

3.5 De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen 
voortkomend uit deze actievoorwaarden. 

3.6 Er is geen beperking qua aantal deelnames. Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van 
deze actievoorwaarden. Deelnemers dienen actiecodes en ander bewijs van aankoop te bewaren voor 
eventuele controle. Er kan aan deelnemers gevraagd worden deze actiecodes en dit bewijs van aankoop 
ter verificatie op te sturen. 

3.7 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die 
onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor de Laarsjes. 
 
  

4. Laarsjes 
 
4.1  De Laarsjes zijn beschikbaar in de maten XS (22-24), S (25-27), M (28-30), L (31-33), zolang de voorraad 

strekt.  
4.2 De Laarsjes zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen alleen worden geruild indien de gewenste andere 

maat nog beschikbaar is. Deelnemers dienen zelf de verzendkosten voor het retour sturen van de Laarsjes 



te voldoen. Indien de retour gestuurde Laarsjes beschadigd c.q. gebruikt zijn, behoudt de Organisator zich 
het recht voor om geen ander paar Laarsjes in de plaats daarvoor terug te sturen. Deelnemers die 
beschadigde c.q. gebruikte Laarsjes retour sturen verliezen hun aanspraak op de Laarsjes.  

4.3  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuze met betrekking tot de maat van de Laarsjes. Er kan 
niet worden gegarandeerd dat de beschikbare maten exact overeenkomen met de vermelde voetmaten; 
deze zijn slechts een indicatie. 

4.4 Het adres waar de Laarsjes eventueel retour gestuurd kunnen worden is: 
Sourcy Webshop 
T.a.v. Afdeling Retouren 
Postbus 115 
1700 AC Heerhugowaard 

4.5 Indien de Laarsjes vóór 21:00 via de Website worden besteld, zullen deze in de regel binnen twee 
werkdagen worden bezorgd. 

4.6  Aan de Organisator doorgegeven incorrecte contactgegevens komen voor risico van de deelnemer.  
 
5. Overig 
5.1 De Organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 
5.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. 
5.3 Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of andere onregelmatigheden, 

behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het verstrekken van de 
Laarsjes over te gaan of het recht op de Laarsjes te laten vervallen. 

5.4 Vragen en/of klachten over de Actie die niet vermeld worden op de FAQ pagina kunnen kenbaar worden 
gemaakt via het contactformulier op de Website .  

5.5 De Website waarop de Laarsjes kunnen worden besteld wordt beheerd door Heineken Nederland B.V., 
hierna te noemen: “Heineken”, een zusteronderneming van de Organisator. De betaling van de 
verzendkosten wordt ook aan Heineken voldaan. Heineken is het aanspreekpunt in dat verband. 

 
6.  Aansprakelijkheid 
 
6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, Heineken of derden kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie en/of verlate bezorging 
van de Laarsjes. 

6.2 De Organisator en Heineken zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Laarsjes 
en de Organisator, noch Heineken verleent daar garanties op. 

 
7.  Privacy 

 
7.1 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in 

een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de 
deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn 
verstrekt. 

7.2  De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de deelnemers te bereiken en de respons 
op de Actie te meten. 

 
8 Slotbepalingen 
 
8.1 “Sourcy” en “Vrumona” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen. 
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